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اختيار خدمة رعاية جيدة لطفلك بعد ساعات 
الدراسة

يتوفر تعليم ورعاية عالية الجودة لألطفال في سن المدرسة في خدمات الرعاية بعد ساعات الدراسة )OSHC(. قد تقدم خدمات 
OSHC الـرعاية قبل المدرسة وبعدها والـرعاية أثناء اإلجازة. تقدم بعض خدمات الرعاية النهارية األسرية )FDC( والرعاية 

.OSHC القائمة في خدمة رعاية )LDC( النهارية الطويلة

تشير األبحاث إلى أن التجارب في مرحلة الطفولة مؤثرة للغاية. يتعلم البشر 
ويتغيرون طوال الحياة، وتشكل تجاربهم المبكرة أساس التطور والتعلم 

والرفاهية. 

لألسرة أكبر تأثير على الطفل، وكذلك إذا حضرالطفل إلى خدمة تعليم 
ورعاية، يكون للتجارب والعالقات التي يتعرض لها هناك تأثير كبير أيضا. 

تدور خصائص الرعاية الجيدة بعد ساعات الدراسة حول ما يلي: 

العالقات 
خدمة الرعاية الجيدة على إيالء أهمية كبيرة للعالقات بين األطفال والمربّين، 
حيث ينبغي أن يكون هناك العديد من التفاعالت القريبة والودية بينهم، حيث 

يُظهر فيها الكبار االحترام لألطفال. ويعمل المربّون بالتعاون مع األسر 
والمدرسة للتعرف على الطفل من ناحية تعامالته مع أسرته والمجتمع 

المدرسي بشكل عام. ويجب أن يكون هناك تبادل فعال ومستمر للمعلومات 
بين المربّين واألسر ومدرسة الطفل حول احتياجاته وأنشطة الروتينية 

وتجاربه. 

ومن أبرز الممارسات المهمة التي تتوفر في خدمة الجيدة ما يلي:

البحث عن أفكار األطفال ومدخالتهم وآرائهم وتقديرها في إطار تطوير 	 
البرنامج

دعم األطفال للتفاعل بشكل عادل ومحترم مع اآلخرين، والتفاوض 	 
وحل المشكالت بشكل فعال

إعطاء األطفال استراتيجيات توجيه السلوك المناسبة والفعالة لمساعدتهم 	 
على تنظيم سلوكهم وسلوك اآلخرين.

التجارب 
في بيئة OSHC عالية الجودة، يجب أن توفر التجارب التي يتعرض لها 

األطفال العديد من الفرص للعب واالستكشاف، وإدراك أن هذه طرق رائعة 
لألطفال للتعلم والتطور. 

في ما يلي أبرز الخصائص المهمة:

نظرا إلى أن األطفال قد أمضوا وقتا في المدرسة، فيجب أن تكون 	 
هناك فرص لألطفال لالسترخاء والمشاركة في األنشطة الترفيهية 

OSHC وقضاء الوقت مع أصدقائهم وأقرانهم في خدمة

يتم تشجيع األطفال على المشاركة في المجتمع، على سبيل المثال، 	 
من خالل استخدام المرافق المحلية مثل المكتبات ومراكز الترفيه 

والمشاركة في المشاريع المجتمعية مثل زراعة األشجار أو العروض 
الفنية أو مشاريع التنظيف الوطنية 
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هناك دعم لألطفال لتنمية احترامهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم	 

يُحتمل أن يبدأ األطفال في إطار البرنامج في اكتساب اهتمام أو هواية 	 
جديدة، وتعلم رياضة جديدة، ومشاركة اهتماماتهم ومهاراتهم مع 

اآلخرين.

برامج األطفال 
في خدمة الرعاية العالية الجودة، تستند األنشطة المخطط لها إلى اهتمامات 

واحتياجات وقدرات كل طفل. تتم الممارسة الجيدة عندما يضع المربّون 
خططا مرنة ويعدون إلقامة عالقات إيجابية وتجارب األطفال.

على وجه الخصوص:

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

يعطي التخطيط خيارات لألطفال ويؤدي إلى المرونة في جدول 	 
األنشطة. الطريقة التي يتم بها تنظيم اليوم بما في ذلك الروتين أو 

التجارب اليومية تسمح بإجراء تعديالت، مع مراعاة األحداث غير 
المتوقعة واحتياجات األطفال الفردية. 

البيئة 
تعد الموارد من المقومات الرئيسية لبيئة OSHC، حيث ينبغي أن تكون 

هناك مجموعة متنوعة من مواد اللعب والتعلم، والمعدات والموارد، داخل 
المباني وخارجها، ليستخدمها األطفال بعدة طرق. يجب أن تحفّز هذه المواد 

األطفال على استكشاف المشكالت والتفكير فيها وحلها باإلضافة إلى دعم 
قدراتهم اإلبداعية وتحفيز فضولهم.

يجب أن تكون خدمة الرعاية غنية باللغة والمطبوعات. على سبيل المثال، 
يجب أن يكون األطفال قادرين على الوصول إلى أنواع مختلفة من المؤلفات 

مثل الكتب والمجالت. 

تعمل خدمات OSHC أحيانا خارج المساحات التي يتشاركونها مع 
اآلخرين، )مثل قاعات المدارس أو الفصول الدراسية( مما يعني أنه قد يكون 

لدى الخدمات وصول محدود إلى مساحة التخزين. وقد يُطلب منها ترتيب 
المساحة الكاملة التي يستخدمونها في نهاية كل جلسة. 

في خدمة الرعاية العالية الجودة:

تتوفر مساحة آمنة مناسبة لألطفال لممارسة نشاط بدني 	 
قوي، مثل الرياضات الجماعية المختلفة، “للترويح عن النفس” 

بعد المدرسة

تتوفر مساحة وموارد مناسبة لألطفال الذين يختارون أداء واجباتهم 	 
المدرسية 

يجب أن يكون هناك أثاث وموارد كافية مناسبة لألطفال في سن 	 
 المدرسة في حال مشاركة المرافق مع األطفال األصغر سنا 

 .)FDC أو LDC في حالة(

الصحة و السالمة 
من المسؤوليات الرئيسية ألي خدمة رعاية الحفاظ على صحة األطفال وسالمتهم.

 من المرجح أن يتعرض األطفال لألمراض المعدية في خدمات الرعاية 
أكثر من المنزل. يجب أن تتمتع خدمة الرعاية بفهم شامل ألفضل 

 الممارسات في مجال الصحة والسالمة وتبنى سياسات مكتوبة تعكس 
هذه الممارسات وتدعمها.

يُشترط في خدمة الرعاية العالي الجودة ما يلي:

تنفيذ ممارسات الحماية الموصى بها من أشعة الشمس	 

اإلشراف على األطفال بشكل فعال، والتأكد من أن األطفال ليس لديهم 	 
وصول إلى الحيوانات دون رقابة، في مساحات داخل المدارس التي 

 OSHC لبست جزء من

التأكد من أن البيئة خالية من الدخان، والمخدرات، والكحول 	 

تبني سياسة لتعزيز التغذية الصحية بما في ذلك عند إحضار الطعام من 	 
المنزل.

لتحديد ما مدى مالئمة خدمة الرعاية لطفلك، يجب أن تفكر في زيارة الخدمة 
مرة واحدة على األقل، لقضاء بعض الوقت في بيئة األطفال والتحدث مع 

المربّين في الخدمة حول برنامج رعاية األطفال وروتينهم المعتاد. 

ستعقد العديد من خدمات OSHC جلسة توجيه في إطار التوجيه المدرسي، 
مما قد يساعد طفلك على االستقرار في البيئة بسهولة أكبر.


