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تاي يألبر  
 
يمرحلةيالطفولةيالمبكرةيف  دعميمعلم 

ين األول/أكتوبر   6    2022تشر

ستدعم التدابير الجديدة لتوظيف معلمي مرحلة الطفولة المبكرة واالحتفاظ 
ن الوصول إىل   تا من خالل تحسير ي ألير

بهم واعتمادهم االنتعاش االقتصادي فن
  الجيدة والميسورة التكلفة لألرس. طفال رعاية األ 

تا الساعات المدفوعة المؤهلة للحصول عىل زيادة األجور الحالية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة المعتمدين   دت ألير
َّ

مد

ي الخطوط األمامية. اعتباًرا من 
ين األول/أكتوبر، أصبحت جميع ساعات العمل المدفوعة مؤهلة اآلن لزيادة   1فن تشر

ي ذلك الوقت غير المبارسر ووقت اإلجازة المدفوع من صاحب العمل. األجور ال
 حالية، بما فن

ي التمويل الفدراىلي والتمويل من المقاطعة حتى نهاية السنة  90تمثل هذه التدابير استثماًرا يقارب الـ 
مليون دوالر فن

ة الطفولة المبكرة المعتمدين  زيادة األجور المعززة هذه لمعلمي مرحل تمويل المقاطعة. سيدعم 26-2025المالية 

ي برامج الرعاية خارج المدرسة. 
 الذين يعملون فن

ي مهنة رعاية 
تا البدء فن تا وكندا عىل سكان ألير َسهل حكومتا ألير

ُ
ي تعليم مرحلة الطفولة المبكرة، ت

لبناء القوى العاملة فن

ي 
ي مجال رعاية الطفل بأكير من الضعف   المختص بالتوجيه 1األطفال. تزداد القدرة عىل االلتحاق بالمستوى المجانن

فن

ي برنامج  10000إىل  4000من 
تا، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون حالًيا فن مقعد، وتتاح الدورة اآلن ألي من سكان ألير

  ل أم ال. اطفلرعاية األ 

ي ذلك: 
ي دعم القوى العاملة األخرى، بما فن

ا فن
ً

دًما أيض
ُ
تا ق ي ألير

 تمضن

ة معلمي مرحلة الطفولة المبكرة  العتماد لوضع نهج جديد  • قائم عىل الكفاءة، والذي سيحسن من تقييم خير

ن االعتبار.   ومعرفتهم ومهاراتهم، باإلضافة إىل خلفياتهم التعليمية، ويأخذها بعير

ونية مجانية تكون النقطة  • دعم المسارات الوظيفية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة من خالل إنشاء بوابة إلكيى

ها من الموارد.  الوحيدة  للوصول إىل المعلومات التعليمية وغير

إنشاء مجموعة بديلة/مؤقتة من معلمي مرحلة الطفولة المبكرة لتوفير فرص العمل والمساعدة عىل توفير   •

ن المخطط لها وغير المخطط لها.  ي برامج رعاية األطفال خالل حاالت غياب الموظفير
ن فن  الموظفير

 مختلف المجتمعات المحلية لتشجيع دخولها مجال رعاية الطفل. إطالق برامج تجريبية مع  •

ن الوصول إىل برامج ما بعد المرحلة الثانوية، وإنشاء المزيد   • مواصلة العمل مع هيئة التعليم المتقدم لتحسير

امج المستهدفة.  ي المواقع والير
اضية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة فن  من المقاعد الشخصية واالفيى
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ي أوائل  •
لتشمل  1، سيجري تحديث محتوى الدورة التوجيهية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة 2023عام فن

لية ليوم األرسة.  ن  وحدات جديدة للرعاية خارج المدرسة والبيئات المين

اتيجيات  تا وكندا دعم القوة العاملة التابعة لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة من خالل اسيى ستواصل حكومتا ألير

ن بشأن تنفيذها. استثماري  ام بالعمل مع المعنيير ن  ة طويلة األجل يجري وضعها حالًيا، مع االليى

 حقائقيرسيعة

تا مبلغ  • مليون دوالر من التمويل الفدراىلي من خالل اتفاقية التعلم المبكر   306,16خصصت حكومة ألير

تا  ن الحكومة الكندية وحكومة ألير لدعم  26-2025إىل   22-2021 -ورعاية األطفال عىل مستوى كندا بير

ي لديها أطفال من الوالدة 
ي تخدم العائالت التى

مبادرات الجودة والقوى العاملة المرخصة لرعاية األطفال التى

 حتى سن رياض األطفال. 

•  : تا ما يىلي  كما تقدم حكومتا كندا وألير

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

ي مرحلة الطفولة المبكرة. 
ي عىل علوم الدماغ وتطويره فن

 من خالل التدريب المجانن

o 1,5 اضية للصحة العقلية ي   مليون دوالر لورشات العمل التدريبية الشخصية واالفيى
ن فن للمعلمير

ي مراكز رعاية األطفال المرخصة. 
ن فن  مرحلة الطفولة المبكرة العاملير

 معلوماتيذاتيصلة

 اتفاقية الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة لرعاية األطفال •

 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84358E8DC9382-F007-FF4B-544B5E147CA5AE8C
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84424EDAA7CAF-B1D9-34A5-ED1DC01F1587AE1E#jumplinks-0
https://www.alberta.ca/federal-provincial-child-care-agreement.aspx

