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التصنيف؟  ما هي معايير 
يتم تقييم خدمات التعليم والرعاية لمرحلة الطفولة المبكرة وتصنيفها وفقاً 
 )National Quality Standard - NQS( لمعيار الجودة الوطني

كالتالي:

الجيدة والرعاية  التعليم  توفير  في  المستمر  التحسين  تعزيز   •

المعلومات حول جودة  المعرفة والوصول إلى  تحسين   •
الخدمات لمساعدة األسر على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

ورعايتهم. أطفالهم  تعليم 
يعد معيار الجودة الوطني )NQS( جزءاً من اللوائح الوطنية 

)National Regulations( ويتضمن 7 مجاالت جودة مهمة لتعلم 
األطفال ونتائج نموهم.

دليل موجز لعملية التقييم والتصنيف
تقدم ورقة المعلومات هذه نظرة عامة على عملية التقييم والتصنيف لخدمات التعليم والرعاية المعتمدة، وتوفر إجابات لبعض 

الشائعة. األسئلة 

تقييمات الجودة؟  ما هي 
هناك خمسة تقييمات جودة يمكن منحها للخدمة:

يجب أن تتقدم الخدمة بطلب للهيئة األسترالية لجودة تعليم ورعاية 
)Australian Children’s Education & Care األطفال 

 Starting والتي تعد ،Quality Authority - ACECQA(
Blocks جزءاً منها، للحصول على تصنيف “ممتاز”.

البرنامج التعليمي والتطبيقي1

صحة األطفال وسالمتهم 2

البيئة الفيزيائية3

الشراكات التعاونية مع األسر والمجتمعات6

ترتيبات التوظيف4

العالقات مع األطفال5

الحوكمة والقيادة7

توفر الخدمة برنامجاً تعليمياً ورعاية 
آمنين، ولكن هناك مجال واحد أو أكثر 

للتحسين. يحتاج 

تلبي الخدمة معيار الجودة الوطني 
 .)National Quality Standard(

توفرالخدمة جودة التعليم والرعاية في كل 
مجاالت الجودة السبعة.

تتجاوز الخدمة متطلبات معيار الجودة الوطني 
)National Quality Standard( في 

أربعة مجاالت على األقل من مجاالت الجودة 
السبعة.

تعمل الخدمة على تعزيز التعليم والرعاية 
المتميزين، و تحتل مرتبة ريادية في 

القطاع، و تلتزم بالتحسين المستمر.

 مطلوب تحسين كبير
)SIGNIFICANT 

IMPROVEMENT 
REQUIRED(

هناك مخاطر كبيرة محددة على سالمة 
األطفال وصحتهم ورفاههم. سيتم اتخاذ 

إجراءات فورية لمعالجة المشاكل.
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من يتولى تصنيف المراكز؟
يتم تقييم الخدمات وتصنيفها “NQS”وفق معيار الجودة الوطني من 

قبل السلطة التنظيمية للوالية أو اإلقليم ومنحها تصنيفاً لكل مجال 
من مجاالت الجودة السبعة تصنيفاً عاماً بناًء على هذه النتائج. 

 يتم نشر تقييمات الجودة على السجالت الوطنية على موقع 
Starting Blocksوعلى موقع ACECQA )acecqa.gov.au( 

)startingblocks.gov.au(

ماذا يعني ان يتم تصنيف الخدمة على أنها تحتاج إلى 
 SIGNIFICANT IMPROVEMENT( تحسين كبير

REQUIRED(؟
إذا تم تصنيف إحدى الخدمات على أنها تحتاج إلى تحسين كبير 

)Significant Improvement Required(، فهذا يعني أن السلطة 
التنظيمية قد قررت أن هناك مخاطر محددة على سالمة األطفال 
وصحتهم ورفاهيتهم. ويُطلب من المزود المعتمد اتخاذ إجراءات 

فورية لمعالجة هذه المخاطر، وستقوم RA بمراقبة الخدمة عن كثب 
لضمان إجراء تلك التحسينات. 

المستمر التحسين 
 قد تستغرق الخدمات الجديدة وقتاً لتلبية كل  

عنصر مطلوب في المعايير، مما قد يؤدي إلى تحقيق تصنيف العمل 
نحو NQS أو تلبية تصنيف NQS لمعرفة المزيد عن جهود خدمة 

رعاية طفلك لتحقيق الجودة، يمكنك أن تطلب االطالع على خطة 
 .)Quality Improvement Plan - QIP( تحسين جودة الخدمة

QIP هو المستند الذي يسجل التقييم الذاتي للخدمة لجودة الممارسات 
مقابل NQS واللوائح الوطنية )National Regulations( كما 
أنها تحدد أي مجاالت تحتاج للتحسين وتحتوي على بيان فلسفتهم. 
ويجب أن يشارك المعلمون واألطفال واألسر والمجتمع جميعاً في 

تطوير وصيانة QIP الخاص بالخدمة.

بدون تصنيفات؟ الخدمات  تعمل  لماذا 
تحمل الخدمات التي لم تخضع لزيارة تقييم وتصنيف “تصنيفاً مؤقتاً 

.)Provisional – Not Yet Assessed( ”لم يتم تقييمها بعد–
يجب أن تخضع خدمات التعليم والرعاية للعديد من العمليات 

والموافقات من اجل الموافقة عليها والعمل بموجب إطار الجودة 
الوطني )National Quality Framework - NQF(، وهذه 

ايضاً تشكل وسيلة أخرى لضمان الجودة واالمتثال قبل تقييمها 
وتصنيفها.

الخدمة وسوف تتلقى الخدمة تصنيفاً عندما يتم تقييمها وتصنيفها من 
.RAقبل

وإذا كنت ترغب في معرفة موعد تقييم الخدمة وتصنيفها، يُرجى 
االتصال بالخدمة مباشرة. قد تكون RA، التي تتولى مسؤولية التقييم 

والتصنيف في واليتك أو إقليمك، على استعداد أيضاً لمساعدتك.
وقد ترغب أيضاً أن تطلب من الخدمة الحصول على QIP ودليل 
األسرة، حيث يساعدك ذلك في إجراء تقييم أكثر تفصيالً لنقاط قوة 

الخدمة ، كما يمكن أن يساعدك أيضاً في تحديد المعايير التي ترغب 
في توفرها لدى الخدمة.

الخدمات وتصنيفها؟ تقييم  يتم  كم مرة 
عندما تقوم السلطات التنظيمية بجدولة تقييمات تصنيف الجودة، 

يكون الهدف من ذلك تقييم جودة الخدمات وتصنيفها، والتحفيز على 
التحسين المستمر والحفاظ على دقة المعلومات لألسر والمجتمعات 

وتحديثها.
 تتسم إجراءات RA باالستجابة واالستناد على المخاطر، لتركيز 
الموارد على الخدمات التي تكون في أمس الحاجة إلى التحسين. 

وستتم إعادة تقييم الخدمات ذات تصنيف جودة متدني بشكل متكرر، 
في حين سيتم إجراء زيارات تقييم وتصنيف للمراكز ذات تصنيفات 

الجودة العالية على فترات زمنية أطول تقديراً لقدرتها على تلبية 
.NQS

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
http://www.acecqa.gov.au
http://www.startingblocks.gov.au
https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-07/RevisedNQSHandoutA4.pdf
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تأخذ RA في االعتبار العوامل التالية عند إدارة جداول التقييم 
والتصنيف:

النتائج مقابل  للخدمة، بما في ذلك  السابقة  الجودة  تصنيف   •
العنصر. والتصنيف على مستوى  والمعايير  الجودة  مجاالت 

أي تغيير في سمات الخدمة يمكن اعتباره بشكل معقول أنه   •
يؤثر في جودة الخدمة - على سبيل المثال، التغييرات التي 

تطرأ على مقدم الخدمة المعتمد أو فريق إدارةالخدمة.

األحداث التي تحدث في الخدمة - على سبيل المثال، يمكن أن   •
تشير الحوادث الخطيرة أو الشكاوى أو عدم االمتثال للقانون 

الوطني )National Law( إلى حدوث تغيير في الجودة 
وزيادة الحاجة إلى جدولة زيارة الخدمة.

طول الفترة الزمنية منذ آخر تقييم - على سبيل المثال، بمرور   •
بالنسبة  الجودة دقته وقيمته  يفقد تصنيف  الوقت يمكن أن 

لألسر. 

تدير كل RA جدول التقييم الخاص بها بطريقة سريعة االستجابة، 
حيث تجري تعديالت على الجدول الزمني عند ظهور معلومات 

جديدة وتستفيد من الموارد المتاحة على أفضل وجه.
تستغرق السلطة التنظيمية في العادة 10 أسابيع لتقييم الخدمة 

وتصنيفها. ويجب إتاحة تقرير التصنيف أو شهادة التصنيف لألسر.

كيف تضمن RAs استمرار الخدمات في مراعاة الجودة 
التصنيف؟ على  بعد حصولها 

تقوم RAs بزيارات مجدولة وغير مجدولة للخدمات باإلضافة إلى 
زيارات التقييم والتصنيف، وتشمل هذه زيارات المراقبة والفحص 
الفوري واالمتثال للتأكد من أن الخدمة تعمل في إطار التشريعات 

الوطنية.

والتصنيف التقييم  عملية  لخطوات  ملخص 

التقييم الذاتي وتحسين الجودة
يقوم المزود المعتمد بإجراء تقييم ذاتي لتحديد مدى جودة 

الممارسات الحالية مقابل NQS والمتطلبات التنظيمية ذات 
الصلة.

ويحدد المزود المعتمد نقاط القوة والمواطن التي تحتاج 
 للتحسينات وتوثيق ذلك في خطة تحسين الجودة 

.)Quality Improvement Plan - QIP(

اإلخطار بالزيارة
تقدم السلطة التنظيمية إخطاراً كتابياً إلى المزود المعتمد 

بشروعها في عملية التقييم والتصنيف. ويتم تقديم QIP إلى 
السلطة التنظيمية قبل الزيارة، إلى جانب أي معلومات إضافية 

التنظيمية. السلطة  تطلبها 
تتم زيارة التقييم والتصنيف في مكان الخدمة.

مسودة التقرير
تزود السلطة التنظيمية المزود المعتمد بمسودة تقرير التقييم 

والتصنيف.
 ردود الفعل على مسودة التقرير

يمكن للمزود تقديم تعقيبات على أي أخطاء واقعية في التقرير 
وأدلة لدعم تلك التعقيبات.

يتم إصدار التقرير النهائي واإلخطار بالتصنيفات النهائية إلى 
المزود

يتم أخذ التعقيبات بعين االعتبار قبل إتمام التقرير النهائي 
وإصداره.

التقرير النهائي
يجوز للمزود المعتمد أن يقرر التقدم بطلب لمراجعة التصنيفات 

النهائية خالل فترة المراجعة المحددة.
التصنيفات المنشورة في السجالت الوطنية

بمجرد انتهاء فترة المراجعة، يتم نشر التصنيفات النهائية على 
.ACECQA السجالت الوطنية على موقع


