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ما هي الخيارات المتاحة لّي؟
هناك العديد من خيارات التعليم والرعاية المتاحة التي تناسب احتياجات 

طفلك وأسرتك:

+ رعاية اليوم الطويل
تعد هذه الخدمة خياًرا مثالًيا بالنسبة ألولئك الذين يقضون فترات طويلة 

خالل النهار في العمل ويحتاجون إلى رعاية أطفالهم خالل ساعات العمل. 
م هذه الخدمة على األقل 8 ساعات يومًيا، وتكون في العادة من االثنين  ُتقدَّ

إلى الجمعة بأحد مراكز رعاية الطفل، وتهتم باألطفال من سن الميالد وحتى 
سن الخامسة. 

النهارية لألسرة + الرعاية 
تعتبر الرعاية النهارية لألسرة خياًرا رائًعا بالنسبة ألولياء األمور الذين 
يريدون ألطفالهم التعلم واللعب ضمن مجموعات صغيرة، في بيئة تشبه 

البيئة المنزلية. وتهتم هذه الخدمة باألطفال من سن الميالد وحتى سن 12 
لين. م في منزل أحد المربيِّين المسجَّ عاًما، وُتقدَّ

الَعَرضية + رعاية الطفل 
تعمل هذه الخدمة بشكل عارض ولفترات زمنية قصيرة. وتهتم باألطفال من 
سن الميالد وحتى سن الخامسة، وهي مناسبة ألولئك الذي يرغبون في، أو 

يحتاجون إلى، خدمة مؤقتة.

+ خدمات رياض األطفال
تهتم خدمات رياض األطفال باألطفال من سن الثالثة إلى سن الخامسة، 
بالمدرسة  تقريًبا لاللتحاق  المستعدين  أمور األطفال  مثالية ألولياء  وهي 
االبتدائية. وُتعرف هذه الخدمة في بعض األحيان باسم، دار الحضانة، 

ويمكنها أن تكون خدمة مستقلة بذاتها أو أن تشكل جزًءا من رعاية اليوم 
النهارية لألسرة. الطويل أو برنامج الرعاية 

المتنقلة الخدمات   +
تنتقل الخدمات المتنقلة عبر المجتمعات لتقديم الخدمات الَعَرضية أو خدمات 

رياض األطفال أو خدمات رعاية اليوم الطويل في المناطق الريفية والحضرية 
والنائية. وتهتم بوجه عام باألطفال حتى سن الخامسة، وتعد خدمة رائعة 

ألولياء األمور الذين يعيشون في مناطق بعيدة جًدا عن أماكن تقديم خدمات 
التعليم المبكر والرعاية.

اختيار الخدمة المناسبة لطفلك

ل إرباًكا لك ولطفلك. فمن المهم التفكير  يمكن أن يمثل اختيار الخدمة المناسبة لطفلك عمالً مثيًرا، وفي بعض األحيان، قد ُيشكِّ
مبكًرا بشأن الخيارات المتاحة لك والبحث بشأن أنواع التعليم المبكر والرعاية األنسب ألسرتك والتي من شأنها توفير أفضل 

النتائج لطفلك.

+ خدمة الرعاية خارج ساعات المدرسة
م هذه الخدمة قبل ساعات المدرسة وبعدها و/أو خالل العطالت  ُتقدَّ
المدرسية. وتعتبر هذه الخدمة مناسبة ألولياء أمور األطفال في سن 

المدرسة ممن يحتاجون إلى الرعاية خارج أوقات المدرسة.

+ الخيارات األخرى لرعاية الطفل
هناك مجموعة واسعة النطاق من الخيارات األخرى المتاحة لرعاية 

العائلة واألصدقاء وجليسات  أفراد  يقدمها  التي  الخدمات  الطفل، تشمل 
األطفال والمربيات. وتتميز تلك األنواع من الخدمات بالمرونة، كما أنها 
م هذه الخدمات بوجه عام  تعتمد بشكل كبير على احتياجات األسرة. وتقدَّ

في أحد المنازل، وقد تتفاوت أوقات تقديمها.


