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اختيار خدمة رعاية األطفال مالئم لطفلك الرضيع 
يتطور 90% من دماغ الطفل عند بلوغه الخامسة من العمر، مما يجعل ما يختبره في السنوات األولى له أهمية خاصة. 
على الرغم من أن البشر يتعلمون ويتغيرون طوال حياتهم، فإن التجارب المبكرة للطفل تشكل األساس للتطور والتعلم 

والرفاهية لبقية حياتهم. 

 
إذا كنت تقيم في منزل والديك، فيمكنك القيام بالكثير في المنزل 

لتشجيع نمو طفلك الصغير، وإذا كنت تبحث عن خدمة رعاية أطفال، 
فهناك معلومات متاحة لمساعدتك في معرفة أيها سيكون األفضل 

بالنسبة لطفلك الرضيع.

في ما يلي معلومات لمساعدتك في تحديد واختيار خدمة رعاية أطفال 
مالئم لطفلك الرضيع.
العالقات والتفاعالت 

تتضمن خدمات رعاية األطفال الجيدة للّرضع مربّيين يعملون في 
شراكة معك ويتعرفون على طفلك من خالل تبادل مستمر للمعلومات 

حول احتياجات طفلك وروتينه وتجاربه. 

في خدمة رعاية األطفال العالية الجودة:

يتم توفير الرعاية من قبل مربّيين مألوفين يتعرفون على طفلك 	 

هناك فرص للتفاعالت الفردية بين األطفال والمربّين بما في ذلك: 	 

حمل الطفل الرضيع والتحدث معه والنظر إليه واالبتسام له أو  	
مشاركة الكتب واأللعاب

االنخراط في التجارب االجتماعية مثل األغاني والقوافي واللعب  	
باألصابع وألعاب النظرة الخاطفة

االتصال الجسدي المريح مثل االحتضان واالمساك به أثناء  	
إرضاعه بالزجاجة

حمل األطفال الرّضع الباكيين أو المتعثرين والتحدث معهم بطرق 	 
مريحة لتهدئتهم 

استفادة المربّين من فرص الممارسات الروتينية في خدمة الرعاية، 	 
مثل أثناء تغيير الحفاضات أو أوقات الوجبات، للتحدث مع األطفال 

الرّضع وتقوية عالقاتهم مع األطفال.

التجارب 

اللعب واالستكشاف طرق رائعة لألطفال للتعلم والتطور. 

في خدمة رعاية األطفال عالية الجودة لألطفال الرّضع، سيحصل 
طفلك على ما يلي: 

فرص الستخدام مهارات مثل الوصول وحمله 	 

فرص الستكشاف البيئة المادية لتطوير مهارات مثل الزحف 	 
والوقوف

االستجابة له من قبل المربّين عندما يصدرون أصواتاً ويحاولون 	 
التواصل

الخبرات الحسية الستكشاف وتطوير حواسه الخمسة؛ اللمس، 	 
والشم، والسمع، والتذوق والنظر 

المواد الطبيعية والتجارب العفوية كفرص لتعزيز تطورهم الفردي 	 
وتعلمهم.
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برامج األطفال 

تكون الممارسة عالية الجودة بوضع المربّين خططاً مرنة واستعدادهم 
للتجارب اإليجابية لألطفال الرّضع باستخدام المعرفة التي لديهم حول 
اهتمامات كل طفل وقدراته. في خدمات الرعاية عالية الجودة، يفكر 
المربّون باستمرار وينظرون في مدى فائدة ومتعة التجربة لألطفال 

الرّضع وأسرهم، والتحسينات التي يمكن إجراؤها. 

في خدمة رعاية األطفال العالية الجودة:

احتواء خدمة الرعاية على مجموعة متنوعة من الطرق المنظمة 	 
وكذلك غير الرسمية لتقييم كل جانب من جوانب برامج األطفال بهدف 

تحسينه. 

مرونة الجدول اليومي وتخصيصه، مع األخذ في االعتبار أهمية 	 
تلبية االحتياجات والممارسات الروتينية الفريدة لكل طفل رضيع.

البيئة

للبيئة المادية دور مهم في ضمان سالمة طفلك وتعزيز التعلم والنمو. 

في خدمة رعاية األطفال العالية الجودة:

تكون البيئة مستقرة ومألوفة ومثيرة لالهتمام وغنية، وتنطوي على 	 
أشياء تجذب النظر إليها ولمسها واالستماع إليها. على سبيل المثال، 
يجب أن تكون هناك أشياء لتنمية العضالت، مثل األشياء التي يجب 
دفعها وسحبها، والكرات، والكتل المجوفة الكبيرة، واألشياء المعلقة 

للوصول إليها أو اإلمساك بها أو ركلها، ويجب أن تكون هناك أسطح 
مختلفة للزحف عليها، مثل العشب والخشب، واألرضيات، والمطاط، 

وحصير من القش. 

يمكن التحكم في مستويات الضوضاء 	 
واألنشطة. وهذا يعني أن الغرف ليست ممتلئة أو 

صاخبة للغاية بدرجة تؤدي إلى توتر األطفال وتحفيزه 
بشكل مفرط. 

الصحة والسالمة 

من أهم المسؤوليات الرئيسية ألي خدمة رعاية أطفال الحفاظ على 
صحة األطفال وسالمتهم. من خالل العمل مع األسر وأخصائي 

الرعاية الصحية، يجب أن تكون خدمات رعاية األطفال عمليات فعالة 
لدعم كل جوانب صحة الرضيع والطفل.

في خدمة رعاية األطفال العالية الجودة: 

تكون المباني واألثاث والمعدات آمنة ونظيفة وتتم صيانتها جيداً 	 

تحظى خدمات الرعاية بممارسات نظافة فعالة مطبقة لغسل اليدين 	 
وتنظيف األلعاب وتعقيم األسطح والسيطرة على انتشار األمراض 

المعدية

توجد مناطق داخلية وخارجية آمنة لألطفال لممارسة التدحرج 	 
والجلوس والزحف والوقوف

الوقت الذي يقضيه األطفال في قفص اللعب والكراسي العالية 	 
وعربات األطفال ضئيل للغاية ويمكن لألطفال استكشاف بيئتهم

تتم مراقبة األطفال النائمين عن كثب ويكون األطفال دائماً على 	 
مرأى و / أو سمع المربّين في كل األوقات

يتم دعم األسر إلرضاع أطفالهم، ويمكن توفير أماكن آمنة ونظيفة 	 
وهادئة لألمهات المرضعات. 
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اختيار خدمة رعاية جيدة لألطفال الرّضع 

من المهم أن تشعر بالراحة تجاه خدمة رعاية األطفال التي تختارها 
لطفلك. عند اختيار خدمة الرعاية، ثق في غرائزك وال تخش طرح 

أسئلة حول ما يهمك أنت وأسرتك. 

تتضمن بعض األسئلة التي قد تجدها مفيدة ما يلي:

كيف سيعمل المربّون على راحة طفلي الرضيع إذا شعر بالضيق، 	 
أو واجه صعوبة في االنفصال عني عند بدء ذهابه إلى خدمة الرعاية؟

من المسؤول عن توفير حفاضات لطفلي؟ هل يتم استخدام القماش 	 
أو الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة؟

من هو المربّي )المربّون( الذي سيتولى رعاية طفلي الرضيع 	 
بشكل رئيسي؟

ماذا يحدث إذا كان طفلي يتغذى على الرضاعة الطبيعية أو 	 
الصناعية؟ 

كيف ستطبق خدمة رعاية األطفال الروتين 	 
المنزلي لطفلي الرضيع أثناء وجوده في خدمة 

الرعاية؟ 

هل سيتمكن طفلي الرضيع من استخدام شيء مسلي مثل 	 
دمية أو بطانية أو لعبة خاصة؟

كيف سيتم تحفيز نمو طفلي الرضيع في خدمة رعاية األطفال؟	 

 )Find Child Care( قم بزيارة قسم البحث عن رعاية األطفال
للعثور على خدمة الرعاية العالية الجودة بالقرب منك.

https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/

