
 

 التصنيف: عام 

ي دعم األطفال 
 
 مساعدة ُمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة ف
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تا وكندا أكبر من  ُمعلم عىل صقل مهاراتهم من خالل   3300تساعد حكومتا ألبر
ي مرحلة الطفولة المبكرة. 

ي عىل علوم الدماغ والنمو ف 
  التدريب المجان 

م تمويل قدره 
ّ
تا لتحسي   الجودة، مما مليون   5,2يقد تا ومركز موارد ألبر ي ألبر

دوالر لجمعية معلمي الطفولة المبكرة ف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة. 
ي مرحلة الطفولة المبكرة فرًصا لتعزيز فهمهم لعلوم الدماغ والنمو ف 

سيتيح للمعلمي   ف 

  . ستستخدم هذه المنظمات التمويل لتدريب المعلمي   وتعويضهم عن وقت تدريبهم

ي دورة   3000مليون دوالر لمنح حوالي  3,6مليون دوالر، ُيستخدم حالًيا  5,2من مجموع الـ 
معلم إمكانية الدخول ف 

ي جلسات 
ا فرصة المشاركة ف 

ً
تاح للمعلمي   أيض

ُ
تا. ست ي ألبر

ي تقدمها مبادرة العافية العائلية ف 
شهادة ِقصة الدماغ الت 

 عرفة من الدورة إل الممارسة اليومية. تطبيق النظريات، مما يساعد عىل نقل الم

ي وقدره 
ي مرحلة الطفولة المبكرة عىل الحصول عىل  350مليون دوالر ما يصل إل  1,6سيساعد المبلغ المتبق 

ُمعلًما ف 

ي بيئات رعاية  
ي مرحلة الطفولة. سيعزز ذلك وضع برامج عالية الجودة ف 

ي مجال النمو ف 
التطوير والتدريب المهنيي   ف 

ي مرحلة التعلم المبكر، ال سيما عندما يتعلق األمر بتقييم نمو الطفل وتوفب  الدعم المناسب. األطفا
 ل ف 

ي   56مليون دوالر عبر استثمار لمرة واحدة قدره  5,2يتم توفب  التمويل البالغ 
لدعم القوى   2022-2021مليون دوالر ف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة بموجب اتفاقية رعاية األط
تا مع الحكومة الفدرالية. إن تمويل العاملة ف  ي ألبر

مة ف  فال المبر

ي مرحلة الطفولة المبكرة ُيكمل رؤية التعليم المبكر ورعاية الطفل عىل نطاق كندا ويدعمها. 
 القوى العاملة ف 

 معلومات ذات صلة

 اتفاقية الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة لرعاية األطفال •

ي اليوم: للتعلم المبكر ورعاية األطفال  10التوجه نحو  •
 دوالر ف 

تا  • ي ألبر
 جمعية معلمي الطفولة المبكرة ف 

تا لتحسي   الجودة  مركز موا •  رد ألبر

تا  • ي ألبر
 مبادرة العافية العائلية ف 
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