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تاي يألبر  
 
يمرحلةيالطفولةيالمبكرةيف  المزيديمنيالدعميلمعلم 

 استفسارات اإلعالم 2022كانون األول/ديسمبر   1

ي  
تا معلمي مرحلة الطفولة المبكرة دفعة غبر متكررة وزيادة ف  تمنح حكومة ألبر

ي تعيير  الموظفير  واالحتفاظ بهم. 
  األجور للمساعدة ف 

. فهم يوفرون  ي مرحلة الطفولة المبكرة جزًءا ال يتجزأ من تنمية أصغر المتعلمير 
رعاية أطفال عالية ُيشكل المعلمون ف 

ي العمل. لهذا 
عتبر أساسية لتحقيق التوازن بير  العمل واألرسة حتى ينعم األهل براحة البال أثناء وجودهم ف 

ُ
الجودة ت

تا.  تا بشدة من أجل صفقة رعاية أطفال تعمل لصالح ألبر  السبب كافحت حكومة ألبر

ي قطاع ُيركز الجزء التالي من تلك الصفقة عىل اجتذاب المزيد من مع
لمي مرحلة الطفولة المبكرة والحفاظ عليهم ف 

تفع مبلغ زيادة األجور الحالية لجميع الساعات المدفوعة اعتباًرا من  كانون   1رعاية األطفال. للقيام بذلك، سبر

/يناير  ي
ي الساعة. هذا الدعم مهم لمواصلة توفبر رعاية أطفال عالية الجودة وم 2023الثان 

رنة  بما يصل إل دوالرين ف 

تا.    وشاملة وبأسعار معقولة ألرس ألبر

ي 
مير  من معلمي مرحلة الطفولة المبكرة الذين لديهم ساعات عمل ُمطالٌب بها ف 

َ
سيكون من حق جميع المستخد

/نوفمبر  ي
ين الثان  ين األول/أكتوبر وتشر ي المتوسط  2022تشر

ي األسبوع،   30والذين عملوا ف 
ساعة وما يزيد عنها ف 

ي 
، الحصول عىل دفعة غبر متكررة قدرها ويواصلون العمل ف  دوالر. وسيكون الذين يقل   900 كانون األول/ديسمبر

ي األسبوع مؤهلير  للحصول عىل دفعة بقيمة  30متوسط عملهم عن 
 دوالر.  450ساعة ف 

ي التمويل الفيدرالي والخا 174تمثل الدفعة غبر المتكررة وزيادة األجور استثماًرا يزيد عن 
ص بالمقاطعة  مليون دوالر ف 

 . 26-2025حتى نهاية السنة المالية 

مثل المدفوعات غبر المتكررة لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة استثماًرا يبلغ حوالي 
ُ
مليون دوالر من التمويل   13,3ت

تا  . ستستثمر حكومة ألبر مليون دوالر من التمويل الخاص بالمقاطعة لنفس المدفوعات غبر المتكررة  2,72الفيدرالي

ي برامج الرعاية خارج المدرسة. 
 
 لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة المعتمدين الذين يعملون ف

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي حتى  165,5يمثل ارتفاع زيادة األجور لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة استثماًرا قدره 

تا حوالي 26-2025نهاية السنة المالية  ي زيادة  22,4. وستستثمر حكومة ألبر
مليون دوالر من التمويل لنفس االرتفاع ف 

ي برامج الرعاية خارج المدرسة. 
 األجور لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة المعتمدين الذين يعملون ف 
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ي زيادة األجور هي باإلضافة إل الدعم الُمعلن عنه مؤخًرا لمعلمي مرحلة الطفولة  
إن المدفوعات غبر المتكررة واالرتفاع ف 

ين األول/أكتوبر: المبك ي تشر
 رة. ف 

ي   •
تم توسيع نطاق الساعات المدفوعة المؤهلة للحصول عىل زيادة األجور لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة ف 

الخطوط األمامية المعتمدين. هذا التحسن جعل جميع الساعات المدفوعة مؤهلة للحصول عىل زيادة  

ي ذلك الوقت غبر المبارسر وو 
 قت اإلجازة المدفوعة من صاحب العمل. األجور الحالية، بما ف 

ي مجال رعاية األطفال عن طريق مضاعفة   •
ي ف 

تا بدء  مسار وظيف  تا وكندا عىل سكان ألبر سهلت حكومتا ألبر

ي رعاية األطفال، وإتاحة الدورة ألي من سكان   1القدرة عىل االلتحاق بالمستوى 
من دورة التوجيه المجانية ف 

تا، بغض النظر عما إذا ك ي برنامج لرعاية األطفال أم ال. ألبر
  انوا يعملون حالًيا ف 

ي تعليم مرحلة الطفولة المبكرة وستظالن 
تا استكشاف الفرص لدعم القوى العاملة ف  ستواصل حكومتا كندا وألبر

متير  بالعمل مع أصحاب المصلحة بشأن تنفيذها.   ملبى 

تا إل رفع  ي ألبر
مستويات التعليم وتحسير  األجور وظروف العمل ودعم النظام  "تدعو رابطة معلمي الطفولة المبكرة ف 

ي مجال 
ي االتجاه الصحيح لتحويل القوى العاملة ف 

الشامل. التعويض األفضل لمعلمي الطفولة المبكرة هو خطوة ف 

ف بها. إن معلمي الطفولة المبكرة هم قلب وروح نظام التعلم وال رعاية  التعلم المبكر ورعاية األطفال إل مهنة معبى

 المبكرين عىلي الجودة ويستحقون الدعم الجيد للعمل المهم للغاية الذي يقومون به". 

تا ي ألبر
   أماندا روسيت، رئيسة مجلس إدارة جمعية معلمي الطفولة المبكرة ف 

 حقائقيرسيعة

تا  • اية مليون دوالر من التمويل الفيدرالي من خالل اتفاقية التعلم المبكر ورع 306,16خصصت حكومة ألبر

تا  لدعم مبادرات الجودة والقوى العاملة المرخصة   26-2025إل   22-2021 -األطفال عىل مستوى كندا وألبر

ي لديها أطفال أعمارهم بير  صفر إل سن رياض األطفال. 
ي تخدم العائالت التى

 لرعاية األطفال التى

ا العمل عىل طرق الدعم األخرى للقوى العاملة لمعلمي م •
ً
تا أيض ي ذلك: تواصل ألبر

 رحلة الطفولة المبكرة، بما ف 

o  .وضع نهج جديد إلصدار الشهادات قائم عىل الكفاءات 

o  .ونية مجانية  دعم المسارات الوظيفية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة من خالل إنشاء بوابة إلكبى

o  العمل  إنشاء مجموعة بديلة/تعمل عند الطلب من معلمي مرحلة الطفولة المبكرة لتوفبر فرص

 . ي تشغيل برامج رعاية األطفال أثناء غياب الموظفير 
 والمساعدة ف 

o  .ي مجال رعاية األطفال
 إطالق برامج تجريبية مع مختلف المجتمعات المحلية لتشجيع الدخول ف 

o  مواصلة العمل مع وزارة التعليم المتقدم لتحسير  إمكانية الوصول إل برامج ما بعد المرحلة الثانوية

ي المجاالت 
 المتصلة بمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة. ف 

o  من الدورة التوجيهية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة.  1تحديث محتوى المستوى 

•  : ا ما يىلي
ً
 تشمل بعض أشكال دعم القوى العاملة النافذة ُمسبق

o  ي
  توسيع نطاق األهلية لوقت رصف تمويل الِمنح للسماح لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بالمشاركة ف 

 . ي
 المزيد من فرص التطوير المهت 



 

 التصنيف: عام 

o   توسيع نطاق األهلية للدورة التوجيهية لرعاية األطفال لتشمل أي مواطن كندي أو مقيم دائم أو

 . ي
تا، بغض النظر عن وضعه الوظيف  ي ألبر

 صاحب ترصي    ح عمل صالح يقيم ف 

o  ي القيادة لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة الكتساب مهارات إضافية  3تقديم التمويل للمستوى
ف 

ي إدارة عمليات رعاية األطفال واستدامتها. 
ي بناء القدرات ف 

 واإلدارة من أجل المساعدة ف 

•  : تا ما يىلي  كما تقدم حكومتا كندا وألبر

o 5,2  من معلمي مرحلة الطفولة المبكرة عىل صقل مهاراتهم 3350أكبر من مليون دوالر لمساعدة  

ي مرحلة الطفولة المبكرة. 
ي عىل علوم الدماغ والتنمية ف 

 من خالل التدريب المجان 

o 1اضية للصحة العقلية 5و ي   مليون دوالر لورشات العمل التدريبية الشخصية واالفبى
للمعلمير  ف 

ي مراكز رعاية األطفال المرخصة. 
 مرحلة الطفولة المبكرة العاملير  ف 

 معلوماتيذاتيصلة

 اتفاقية الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة لرعاية األطفال •

 أخباريذاتيصلةي

تا • ي ألبر
ين األول/أكتوبر  6) دعم معلمي مرحلة الطفولة المبكرة ف   (2022تشر
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