ﮐﻔﯿﻞ ) (god manﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ

وظﺎﯾف ﮐﺎری
ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ:
•
•
•
•
•
•

ﺑﮫ ﮐﻮدک در ﺗﻤﺎس وی ﺑﺎ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ و در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ او ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ
)ﻣﺜﻼً ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ﻓﺮزﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎش(.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدک از ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدک از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدک از ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﮐﻮدک
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در وطﻨﺶ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

اداره ارﺷﺪ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ
ﻓﺮدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺜﻼً در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ادارات و دواﺋﺮ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم "ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه" ﺑﺎﺷﺪ و از
اﯾﻨﺮو ﯾﮏ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﻔﯿﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ھﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ھﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻔﯿﻞ
ھﻢ در اﻣﻮر ﻓﺮدی و ھﻢ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮدک ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﻔﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﮭﺪاری روزﻣﺮه از
ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ و وظﯿﻔﮫ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻧﺪارد.
داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اداری ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻔﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﭻ اداره ای ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدک در دوران
اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮدرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺳﻮﺋﺪ در ﮐﻠﯿﮫ ﮐﻤﻮﻧﮭﺎ ﯾﮏ اداره ارﺷﺪ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ وﺟﻮد
دارد .اداره ارﺷﺪ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻔﯿﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده
و در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻢ ارﺷﺪ ﻧﺎظﺮ ﮐﻔﯿﻞ ھﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻤﺰد آﻧﮭﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺎس/ﺳﻮاﻻت
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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