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اختيار خدمة رعاية أطفال عالية الجودة 
لمرحلة ما قبل المدرسة 

تشير األبحاث إلى أن تجارب األطفال في السنوات األولى لها أهمية كبيرة. في حين أن لألسرة التأثير األكبر على الطفل الصغير، 
فإن التجارب والعالقات التي تحدث في خدمة رعاية األطفال مهمة أيضا. 

 
لمساعدتك في تحديد مدى مالئمة خدمة رعاية األطفال لطفلك، يمكنك 

زيارة الخدمة لمعرفة ما يحدث خالل اليوم العادي. 

هناك بعض خصائص رعاية األطفال الجيدة التي تنطبق على األطفال 
من كل األعمار والبعض اآلخر يكون خاصا باألطفال في سن ما قبل 

المدرسة. وهذه تشمل:
العالقات والتفاعالت

في السنوات األولى، من المهم للغاية أن يقيم األطفال عالقة حانية 
 ومتجاوبة مع مربّي واحد على األقل في خدمة رعاية األطفال، 

وأن يقيموا صداقات مع أطفال آخرين عندما يكبرون. 

في ما يلي أبرز الممارسات المهمة:

يتم تقديم الدعم لألطفال لمساعدتهم في تنمية شعورهم باحترام 	 
الذات وبناء ثقتهم كمتعلمين ومواطنين نشطين

تُستخدم استراتيجيات توجيه السلوك المناسبة والفعالة، ويتم تشجيع 	 
األطفال على القيام بدور نشط في إدارة سلوكهم

يتم دعم األطفال للمشاركة في محادثات وتفاعالت هادفة ومحترمة 	 
مع األطفال والبالغين اآلخرين

هناك عمليات تبادل فعالة ومستمرة للمعلومات بين المربّين واألسر 	 
بشأن احتياجات األطفال وأنشطتهم الروتينية وتجاربهم

تُظهر التفاعالت اإليجابية احترام تنوع الخلفيات الثقافية والدينية 	 
واللغوية لألسر، وتكوين األسر الفردية والقدرات المختلفة وأنماط 

الحياة والقيم الخاصة بها.

التجارب

أنواع التجارب التي يحظى بها األطفال في خدمة الرعاية مهمة للغاية. 

في ما يلي أبرز الممارسات المهمة:

يُمنح كل طفل إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص 	 
والتجارب التي تدعم كل مجاالت تطورهم 

هناك العديد من الفرص لألطفال للعب في مجموعات صغيرة مع 	 
أقرانهم والمشاركة أيضا في تجارب اللعب الفردية إذا أرادوا ذلك

يتم تشجيع األطفال ودعمهم من أجل ما يلي: 	 

البدء في تقدير كونه عضوا في مجموعة	 

تقدير اآلخرين وإظهار االهتمام واالحترام لهم	 

الشعور باالرتياح مع األشخاص رغم اختالفاتهم، وتقدير األمور 	 
المشتركة بين الناس

تقدير المساهمات التي يمكن لآلخرين تقديمها في اللعب والمحادثات	 

التماس فوائد التعاون والعمل معا.	 
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تتسم اإلجراءات الروتينية مثل األكل والنوم / الراحة واستخدام 	 
المرحاض بالمرونة لتلبية االحتياجات الفردية لكل طفل

يتمتع األطفال بفرص لممارسة وتطوير مهارات االستقالل 	 
والمساعدة الذاتية

يدخل المربّون التعليم المبكر للحساب والقراءة والكتابة في تجارب 	 
اللعب اليومية لألطفال، لمنح كل طفل أساسا قويا في الحساب ومعرفة 

القراءة والكتابة.
برامج األطفال

تستند األنشطة المخططة لطفلك إلى اهتماماته وقدراته، ويتم دعم 
طفلك للبدء في تطوير المهارات التي سيحتاجها عند بدء المدرسة.

تتم الممارسة الجيدة عندما يضع المربّون خططا مرنة ويحضرون 
إلقامة عالقات إيجابية وتجارب األطفال. 

في ما يلي أبرز الممارسات المهمة: 

هناك إجراءات رسمية وغير رسمية مطبقة لتقييم كل جانب من 	 
جوانب برامج األطفال والنظر فيها بهدف تحسين الممارسة

يسمح التخطيط لألطفال باالختيار وبناء المرونة في الروتين 	 
اليومي. على سبيل المثال، يتم تنظيم اإلجراءات والتجارب اليومية 

بحيث يمكن إجراء الـتعديالت لتلبية األحداث غير المتوقعة واحتياجات 
األطفال واهتماماتهم الفردية.

البيئة

تُعد الموارد من المقومات الرئيسية لبيئة رعاية 
األطفال، حيث ينبغي أن تتوفر مجموعة متنوعة من 

مواد اللعب والتعلم في الداخل والخارج، والمعدات التي يمكن 
لألطفال استخدامها بطرق مختلفة. يجب أن تحفّز هذه المواد األطفال 

على استكشاف المشكالت والتفكير فيها وحلها، باإلضافة إلى دعم 
قدراتهم اإلبداعية وتحفيز فضولهم. يحتاج األطفال أيضا إلى التحدي 

باإلضافة إلى معدات ومواد تسمح لهم بتطوير مهاراتهم ومعرفتهم 
وبنائها وتوسيعها. 

في خدمة الرعاية الجيدة لمرحلة ما قبل المدرسة، تعتبر الممارسات 
التالية مهمة للغاية:

تنظيم البيئة المادية لدعم تركيز األطفال ومشاركتهم في تجارب 	 
هادفة

البيئة غنية باللغة والمطبوعات، وتحدُّث المربّين مع األطفال حول 	 
ما يحدث من حولهم

تشجيع المربّين لألطفال على التواصل، واالستجابة بشكل إيجابي 	 
للتواصل اللفظي وغير اللفظي لألطفال. 

الصحة والسالمة

من المسؤوليات الرئيسية لخدمة الرعاية الحفاظ على صحة األطفال 
وسالمتهم. 

يجب أن تتمتع خدمات الرعاية بفهم شامل ألفضل الممارسات في 
مجال الصحة والسالمة وتتبنى سياسات مكتوبة تعكس هذه الممارسات 

وتدعمها. 

من المرجح في خدمة رعاية األطفال أن يتعرض األطفال لألمراض 
المعدية أكثر من المنزل. لذا من المهم أن يكون لدى المربّين معرفة 

حديثة بمكافحة العدوى واألمراض القابلة لالنتشار، بما في ذلك 
األمراض المعدية. 

في ما يلي أبرز الممارسات المهمة:

تنفيذ ممارسات الحماية الموصى بها من أشعة الشمس	 

اإلشراف على األطفال بشكل فعال، والتأكد من أن األطفال ليس 	 
لديهم وصول إلى الحيوانات دون رقابة

التأكد من أن البيئة خالية من الدخان والمخدرات والكحول	 
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تبني سياسة لتعزيز التغذية الصحية، بما في ذلك عند إحضار 	 
الطعام من المنزل

توفر إجراءات واضحة للحد من العدوى المنتقلة من خالل 	 
ممارسات النظافة المضمنة، واستبعاد األطفال المرضى والمواظبة 

على التحقق من حالة التحصين الفردية لألطفال

توفر مناطق آمنة، في الداخل والخارج، يمكن فيها لألطفال 	 
ممارسة مهاراتهم التنموية مثل التسلق والتوازن والجري والقفز. ومن 

المهم أيضا أن تُوفر المعدات والمساحات عنصر التحدي لألطفال

توفر عملية فعالة لتزويد األسر بمعلومات حول صحة أطفالهم 	 
ورفاهيتهم أثناء وجودهم في خدمة الرعاية

دعم األطفال لتطوير قدرهم على فهم مسائل 	 
الصحة والسالمة وممارسة مهارات الرعاية الذاتية.

اقرأ المزيد: 

األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها عند اختيار خدمة رعاية 	 
األطفال

البحث عن خدمة رعاية أطفال بالقرب منك.	 

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/

