توجيه نمو األطفال

إثراء تجارب ساعات
ما بعد المدرسة
في كامب أستراليا  ،Camp Australiaنوجه نمو األطفال
ُطالتهم.
قبل دوام المدرسة وبعد المدرسة وأثناء فترة ع ُ
يعمل المعلمون لدينا عىل تعزيز بيئة آمنة وشاملة حيث
يمكن لألطفال االسترخاء ،واالستمتاع والنمو.

ما هو برنامج ()OSHC؟

 OSHCيعني رعاية الطالب خارج ساعات
دوام المدرسة .توفر اي واحدة من خدمات
 OSHCالتعليم والرعاية لألطفال في سن
المدرسة االبتدائية (الذين تتراوح أعمارهم
عاما بشكل عام) خارج ساعات
بين  5إىل ً 12
دوام الدراسة وأثناء العطالت المدرسية.
وبحسب ظروف مدرستكم ،يمكن أن يغطي
هذا البرنامج الرعاية قبل المدرسة والرعاية
بعد المدرسة والرعاية أثناء فترة اإلجازات.

في كامب أستراليا ،تتمثل رؤيتنا في “دعم
العائالت في تحقيق أحالمها” ،وكي يمكننا
القيام بذلك ،فإننا نتبع نهجًا فريدًا تجاه
رعاية الطالب خارج ساعات دوام المدرسة
عاما
( )OSHCمستفيدين من أكثر من ً 30
من الخبرة.

برامج مصممة بشكل
خاص يحبها األطفال

معلمونا العاملون بحماس يراقبون طفلكم
ويشروكنه عند إعداد التجارب التي يتطلعون
إليها .توفر برامجنا المخصصة اإلثراء والمتعة،
وهي تتمحور كذلك حول نتائج التعلم.
يُعد برنامج  OSHCمكانًا رائعً ا لطفلك للقاء
أصدقاء جدد وتعزيز أواصر االهتمامات
المشتركة .نصمم برامج تجمع األطفال معً ا
حتى يتمكنوا من التواصل والنمو خارج
ساعات الدوام المدرسي.
في كامب أستراليا ،نتفهم أن الفصل
الدراسي والعطالت هما وقتان مختلفان
تماما في سنة الطفل المدرسية ،لذلك قمنا
ً
بالتمييز بين األمرين بشكل واضح أثناء
عرض خدماتنا.

يوفر برنامج  Your OSHCمن خالل كامب
استراليا تجارب ثرية لألطفال خالل الفصل
الدراسي  -قبل المدرسة وبعد المدرسة
وفي األيام التي ال يذهب فيها التالميذ إىل
المدرسة .في  Your OSHCنمنح األطفال
مساحة داعمة لمواصلة نموهم وبناء الثقة
واالختالط مع أصدقائهم.

المربون األكثر اشتراكا
في برنامج OSHC

معلمونا متحمسون لتعزيز ا اإللهام لدى
األطفال .وبدعم من فريق وطني من
المتخصصين ،يركز المعلمون عىل توفير بيئة
آمنة حيث يمكن لألطفال التعلم واللعب
والتواصل.
يتم تشجيع المعلمين عىل تطبيق جميع
مهاراتهم وحماسهم أثناء تقديمهم
لخدماتهم ،فهم يقدمون تجربة محفزة
ومصممة بشكل خاص.

رعاية سهلة وال متاعب فيها

توفر البرامج المرنة في كامب أستراليا
الرعاية للعائالت ،مع مراعاة الطريقة والوقت
المناسبين حسب حاجتكم .تبدأ خدمة
 Your OSHCقبل المدرسة في الصباح
الباكر ،وتبدأ رعاية ما بعد المدرسة في
المساء ،وتعمل برامج العطالت المدرسية في
 Rocketeersطوال اليوم  -حتى تتمكن من
العمل وف ًقا لجدول حياتك.

من خالل برنامج  Rocketeersنأخذ
األطفال في مغامرات غير عادية خالل
عطالتهم المدرسية .العطالت هي وقت
الطفل ،وتضمن برامج  Rocketeerالمثيرة
والمتنوعة حصول طفلك عىل أفضل األوقات
أثناء العطل المدرسية.
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من خالل  ،Your OSHCنقدم تجارب ثرية
نختم بها اليوم المدرسي لطفلك.
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تم تصميم جميع البرنامج وف ًقا إلعجابات
واهتمامات كل طفل مسجل في خدمتنا.
يصمم المعلمون لدينا تجارب تلهم ثقة
طفلك واستقالله وخياله.

في كل أسبوع ،يمكن لألطفال أن يشاركوا
في التجارب العلمية واللعب النشط والتعبير
اإلبداعي وغير ذلك  -نحن نؤمن بالتعلم من
خالل التجربة حتى يتمكن كل طفل من النمو
باتجاه ما يرغب أن يصبح في المستقبل.

لق

البرامج اإلثرائية
المصممة بشكل خاص

تم تصميم كل تجربة مع كامب استراليا
خصيصا لألطفال الفريدين في خدمتنا.
ً
وتدعم هذه األنشطة نهج كامب أستراليا –
عىل طريقة  .CA Wayوبدعم من أطر العمل
المنوعة مثل  My Time Our Placeومعايير
الجودة الوطنية ،فإن  CA Wayهو نهج منظم
إلحياء البرامج  -مما يؤدي إىل إحداث تجارب
الطفولة اإليجابية لألطفال ،ونتائج التعلم
الالحقة.
بالنسبة لنا ،فإن  OSHCهو بيئة مدروسة
لتوجيه نمو األطفال.
تقدم كل جلسة لألطفال االختيار بين
التجارب المختلفة بما في ذلك الرياضة
والبناء والفن والحرف والواجبات المنزلية
والتأمل الواعي واأللعاب.
ّ

األطعمة في برنامج
 OSHCو Rocketeers

يوفر كامب أستراليا لألطفال وجبة فطور
مغذية ولذيذة للتأكد من أنهم يبدأون يومهم
بالطريقة الصحيحة ،ووجبة خفيفة صحية
ولذيذة بعد الظهر لتغذية أذهان األطفال.
وألننا نلبي رغبات واحتياجات األطفال
(الغذائية والدينية وغيرها) في خدمتنا ،فإن
كل قائمة طعام تختلف عن األخرى.

في ،Your OSHCلدينا ً
أيضا أسبوع مميز
واحد عىل األقل في كل فصل دراسي مثل
األسبوع الوطني للعلوم ،أو أسبوع الفن
ألطفالكم المبدعين ،أو األسبوع الوطني
إلعادة التدوي ،وكل عطلة هي مهمة عمل
جديدة في  Rocketeersمع عرض األنشطة
التي ستثير إعجاب طفلك.
لمعرفة المزيد ،تحدث إىل المنسق في
خدمتك ،والذي يسرّه كثيرا أن يتحدث لك
بالتفصيل عن برنامج الخدمة ،ويجيب عىل
كل ما لديك من أسئلة تود طرحها.
لمزيد من المعلومات حول الرسوم واألوقات
في مركز الخدمة القريب منك ،يمكنك ً
أيضا
زيارة  campaustralia.com.auوالبحث
عن صفحة خدمة مدرستك.

كما أننا ً
أيضا متحمسون للطهي،
حيث نحاول ،حيثما أمكن ذلك،
دمج تجربتين عىل األقل من تجارب
الطهي في برامجنا كل أسبوع.
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للحضور ،ال يحتاج طفلك أن يكون طال ًبا في نفس المدرسة التي نعمل بها.
قم بزيارة  www.campaustralia.com.auللعثور عىل موقع  Rocketeersبالقرب منك.

لق

كل عطلة مدرسية هي مهمة جديدة يجب
عىل األطفال الشروع فيها .من خالل ما
يرغب فيه األطفال ،وما يصلنا من مالحظات
د ُه طاقم عمل العطلة
األسرة ،وما يُـع ِّ

تتمحور تجربة  Rocketeersحول التنوع.
في أي يوم محتمل ،يمكن أن ترى طفلك
يتنافس في كرنفال رياضي ،ويطبخ أروع
الطبخات ،ويجرّب العلوم ويتدرب عىل البناء.

ف

العطالت هي أوقات األطفال ،ويعتبر
 Rocketeersمكانًا لألطفال للخروج من
الروتين المألوف وتجربة األشياء غير العادية
خالل عطالتهم المدرسية.

المتفاني من نشاطا ،فإنه ال يتشابه يومان
مع  Rocketeersمن حيث األنشطة؛ حيث
يواجه كل يوم من أيام المهمة مغامرات
جديدة ومثيرة يحبها األطفال.
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عملية التسجيل مجانية!

لحضور خدمة رعايتنا ،يجب عىل العائالت
تسجيل أطفالها.
لماذا ؟ تسجيل طفلك يعني أن لدينا جميع
المعلومات التي نحتاجها لرعايته بأمان.
لذلك ،نوصي جميع العائالت بتسجيل
حساب معنا .بهذه الطريقة ،إذا احتجت إلينا
في أي وقت ،فما عليك سوى حجز جلسة،
ألنه سيكون لدينا بالفعل جميع الوثائق التي
نحتاجها منك.
للتسجيل ،قم بزيارة
 .campaustralia.com.auعند بدء عملية
التسجيل ،يرجى مراعاة ما يلي:
•هل لديك رقم الزبون المرجعي ()CRN
الخاص بدائرة الخدمات البشرية؟
•هل لدى طفلك أي شهادات/
مستندات طبية؟
•معلومات طبية  -هل لديك تفاصيل
عن طبيب األسرة الخاص بك؟
•هل لديك أي مستندات تتعلق بأمر
قضائي من محكمة؟
تأكد ً
أيضا من:
•لديك تفاصيل الدفع الخاصة بك في
متناول اليد
•لديك شهادات تطعيم األطفال
الخاصة بك جاهزة للتحميل

مقدما.
نوصي دائما بالحجز
ً

لتأمين مكان ألطفالك لدى خدمتنا ،نشجعك
عىل إجراء حجوزاتك مسب ًقا .نظرًا ألننا ندير
خدمة رعاية األطفال التي تخضع للقانون
واللوائح الوطنية للتعليم والرعاية ،ال يمكننا
تشغيل خدماتنا إال بما يوافق النسبة
ّ
والتناسب من عدد األطفال لكل معلم
وكذلك المساحة المرخّص لها .كلما زاد إشعار
الحجز لدينا ،كان من األفضل لنا أن نوفر
موظفين للخدمة لتلبية احتياجاتك.
من السهل إجراء الحجوزات وإدارتها
عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع من
خالل صفحة األهالي Parent Portal
أو تطبيق  Parent Portalعىل الهاتف
الذكي .ما عليك سوى تسجيل الدخول إىل
 pp.campaustralia.com.auأو التوجه
إىل وصلة التطبيقات األصلية الخاصة بك
والبحث عن .Camp Australia
بدال ً من ذلك ،يمكنك االتصال بفريق خدمة
الزبائن عىل  .1300 105 343أعضاء الفريق
حا حتى  9مساءً،
متوافرون من الساعة  5صبا ً
 7أيام في األسبوع  -باستثناء العطالت
الرسمية الوطنية.

الدعم المالي لرعاية الطفل

هل تعلم أنه يمكنك تقليل تكلفة الرعاية من
خالل إعانة مالية حكومية؟
ننصحك بشدة بتقديم طلب للحصول عىل
اإلعانة المالية لرعاية الطفل ( )CCSلتحديد
ما إذا كنت مؤهال ً أم ال .يتم تحديد أهليتك
للحصول عىل الدعم من خالل:
•الدخل السنوي المعدل الخاضع
للضريبة لعائلتك
•اختبار النشاط (للعمل)
•نوع خدمة رعاية الطفل
لمعرفة ما إذا كنت مؤهال ً أم ال ،ما عليك
سوى تسجيل الدخول إىل  MyGovوإكمال
طلب تقييم دعم رعاية الطفل Child Care .
Subsidy Assessment

الرسوم واألوقات

لمعرفة المزيد عن الرسوم وساعات العمل
لدى خدمة الرعاية التي تعنيك ،يرجى زيارة
موقعنا عىل campaustralia.com.au
والبحث عن مدرستك.

دائما استئناف
لكن ال تقلق ،يمكنك
ً
التسجيل الذي حفظته مسبقا في الوقت
الذي يناسبك.

تطبيق األهالي
Parent Portal app
يمنحك تطبيقنا الرائد Parent Portal
إمكانية الدخول الكامل إىل حسابك في
.Camp Australia
يتميز بعملية حجز مبسطة ،وسهولة الوصول
إىل الفواتير والقدرة عىل تحديث التفاصيل
الخاصة بك وطفلك – إمكانية دخول ال
مثيل لها ،تجدها في متناول يدك .قم بتنزيل
التطبيق اآلن من  App Storeأو احصل عليه
من .Google Play

•تقويم بسيط للحجز.
•فواتير ال تسبب ضغوطات نفسية.
•إدارة حسابك بسهولة.
•اتصل بخدمتك بلمسة واحدة.

