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قد يكون االستعداد للعودة إلى العمل بعد إنجاب طفل أمرا مربكا، 
وأحد أصعب القرارات التي يتخذها أولياء األمور هو اختيار نوع 

خدمات رعاية األطفال.

عندما تصبح والدا وتبحث عن خدمة تعليم ورعاية في مرحلة الطفولة 
المبكرة لطفلك، فمن المحتمل أن تشعر باالرتباك بسبب االختالفات 

بين خدمات الرعاية النهارية األسرية والرعاية النهارية الطويلة 
)الرعاية القائمة في الخدمة(. 

هناك اختالفات وأوجه تشابه بين خدمات FDC وLDC وننصحك 
بزيارة كال نوعي المراكز لمعرفة أيهما يناسب احتياجات طفلك 

وأسرتك. 

أوجه التشابه:

تعمل خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في 
 National Quality( أستراليا بموجب إطار الجودة الوطني

Framework - NQF(، الذي تم تنفيذه في عام 2012 لتحسين 
جودة كل أنواع الخدمات كل الخدمات:

تخضع لعملية االمتثال والتقييم والتصنيف، التي تنفذها السلطة 	 
التنظيمية للوالية واإلقليم.

 	.)NQS( يتم تصنيفها وفقاً لمعايير الجودة الوطنية

تكون مؤهلة للحصول على إعانة رعاية األطفال. 	 

توفر برنامج تعليمي يتمحور حول الطفل، ويحفز ويزيد من 	 
الفرص لتعزيز وتوسيع نطاق التعلم والنمو لكل طفل.

تُعيّن مربّين يُشترط حصولهم على مؤهالت تتعلق بمرحلة 	 
الطفولة المبكرة.

يجب عليها االلتزام بنسب معينة من المربّين وتوظيفهم للحفاظ 	 
على هذه النسب طوال اليوم.

تُعيّن قائد تربوي يقدم إرشادات للمربّين تتعلق بتطوير برنامج 	 
األطفال. 

الرعاية النهارية األسرية أو الرعاية القائمة في الخدمة 
)الرعاية طوال النهار( - أيهما تختار؟

هذان نوعان مختلفان من خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والذي لهما بيئات مختلفة ولكل منهما مزاياه. 

في ما يلي بعض االختالفات التي قد تجدها داخل خدمات الرعاية 
النهارية األسرية وخدمات الرعاية النهارية الطويلة:

الرسوم اليومية وساعات العمل. تعمل بعض خدمات الرعاية في 	 
عطالت نهاية األسبوع وخالل الليل وأثناء العطل المدرسية. تأكد 

من االستفسار عن ذلك قبل تسجيل طفلك. 

قد يتم تضمين الوجبات أو ال يتم تضمينها في الرسوم اليومية 	 
على حسب الخدمة. 

إجازة الموظفين - في خدمة الرعاية النهارية الطويلة، يمكن 	 
استبدال المربّي الذي يكون في إجازة بمربّي آخر غير رسمي، 

بينما في خدمة FDC، قد يتم رعاية األطفال من قبل مربّي آخر 
في الـمنزل / مكان مختلف. واألهم من ذلك، غالباً ما يخطط 

المربّون لإلجازة مقدماً مع أسرهم، ويتم التوجيه والزيارات إلى 
المنزل اآلخر. يجب إبالغ األسر عندما يكون المربي في أي 
خدمة رعاية في إجازة، حتى تعرف من سيهتم بطفلك ويدعم 

استمرارية الرعاية.

تتضمن برامج FDC توظيف “منسق” الذي يقوم بزيارات 	 
منتظمة إلى منزل/ مكان المربّي لتقديم التوجيه بشأن المسائل 

التنظيمية. يتولى هذه المهمة في خدمة LDC المشرف المعين أو 
أي شخص آخر مسؤول عن العمليات اليومية للخدمة. 

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
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االختالفات األخرى:

الرعاية النهارية األسريةالرعاية النهارية الطويلة )القائمة في الخدمة(
عدد األطفال

في خدمة الرعاية النهارية الطويلة، يتم تحديد عدد األطفال المسجلين من قبل 
السلطة التنظيمية ويعتمد على حجم المبنى ومساحة اللعب الخارجية. 

غالباً ما يتم تجميع األطفال حسب أعمارهم وفقا ً ألعمار األطفال وحجم 
الغرفة وعدد المربّين داخل الغرفة. على سبيل المثال، قد تحتوي الخدمات 
على غرفة مخصصة لألطفال في عمر يوم إلى سنتين وغرفة لألطفال في 

عمر 2-3 سنوات وغرفة لألطفال في عمر 3-5 سنوات. في الخدمات األكبر 
حجماً، قد يكون هناك أكثر من غرفة واحدة لكل فئة عمرية. 

في خدمة الرعاية النهارية األسرية، يعمل المربّون من داخل منازلهم أو 
من مكان متفق عليه. 

بالنسبة لخدمات الرعاية النهارية األسرية، يُخصص مربّي واحد لكل 
سبعة أطفال، وال يمكن أن يزيد عدد األطفال دون سن المدرسة عن أربعة 

أطفال.

يوفر المربّون التعليم والرعاية داخل منازلهم لمجموعات صغيرة من 
األطفال. تتمتع خدمات الرعاية النهارية األسرية بتركيز قوي على المجتمع 

حيث يتم تشجيع المربّين على الذهاب في نزهات روتينية لالندماج مع 
المجتمع بصفة يومية.

نسبة المربين إلى األطفال
ينظم NQF نسبة المربين إلى األطفال للخدمات.

توظف مراكز LDC عدداً من المربّين لتلبية هذه النسب على مدار اليوم. 
غالباً ما يعمل المربّون إما في فترة الصباح أو بعد الظهر إذا كان مكان 

الخدمة مفتوحاً من الصباح الباكر إلى المساء. 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة منشور تحت عنوان 
“نسب المربين إلى األطفال” على الموقع اإللكتروني.

يعتني كل مربّي بأطفال من فئات عمرية مختلطة. 

ولبعض المربّين مساعدين تتمثل مهماتهم في الغالب في نقل األطفال في 
حال كان المربّي ال يستطيع القيادة أو كان يعتني بأطفال في سن ما قبل 
المدرسة وأصغر من ذلك ويُطلب منه توصيل األطفال في سن المدرسة 

ذهاباً وإياباً.

بالنسبة لهذه الخدمات، تكون النسبة كما هو مذكور أعاله.

يتم احتساب األطفال الذي يخضعون لرعاية المربي نفسه أو أي أطفال 
آخرين في سكن خدمة الرعاية النهارية األسرية كمجموع كلي لألطفال إذا 
كانوا دون سن 13 عاماً وال يوجد شخص بالغ آخر يرعى هؤالء األطفال.

ال يمكن زيادة عدد المربّين في السكن من أجل زيادة عدد األطفال الذين 
يمكن تعليمهم ورعايتهم.

عمر األطفال
يعني تعدد المربّين أنه يمكن أن يكون هناك المزيد من األطفال، وعادة ما يتم 

تجميعهم مع أطفال من نفس أعمارهم. 
سيكون هناك عدد أقل من األطفال المسجلين ويمكن أن يكونوا من مختلف 

األعمار.
الوجبات والحفاضات

قد تتوفر أو ال تتوفر وجبات وحفاضات.قد تتوفر أو ال تتوفر وجبات وحفاضات.

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/educator-to-child-ratios-what-to-expect/
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الرعاية النهارية األسريةالرعاية النهارية الطويلة )القائمة في الخدمة(
أنشطة لألطفال

اعتماداً على منهج الخدمة الذي تختاره، قد يصطحب أو ال يصطحب المربّون 
األطفال في الرحالت. يتعين على الخدمة طلب اإلذن منك قبل إخراج الطفل 

من الخدمة، ويجب عليه إجراء تقييم مخاطر النقل والموقع الذي يزورونه 
وإتاحة ذلك التقييم. 

يمكن اعتبار بعض األعمال الروتينية أنها “نزهات منتظمة” ألشياء مثل 
المكتبة المحلية، ومكتب البريد، والمقهى، وغيره، وقد يتم التخطيط لرحالت 

أخرى بناًء على اهتمامات األطفال على مدار العام. 

قد تدعو الخدمة األشخاص ذوي المهارات المتخصصة إلى لمشاركة االطفال 
في العروض أو الموسيقى أو الرياضة أو األنشطة التقنية. 

لـمزيد من المعلومات حول الرحالت وزوار الخدمة، عليك التحدث مع 
المشرف المعين. 

يشارك المربّين في خدمة الرعاية النهارية األسرية في نزهات روتينية 
تركز على الطفل. ويمكن أن يشمل ذلك زيارات إلى المكتبة، والمنتزه 

المحلي، والمجتمع المحلي، ومجموعة اللعب، وصالة األلعاب الرياضية 
المالئمة، وجلسة اللعب التنسيقية، والمتحف، والحدائق المجتمعية.

 TAFE يمكن للمربّين في خدمة الرعاية النهارية األسرية زيارة معهد
المحلي للمشاركة في جلسة اللعب، مما يدعم المربّيين لدى خدمة الرعاية 
النهارية األسرية للتواصل، ويحفز األطفال داخل خدمة الخدمة للعب مع 

األطفال اآلخرين كما أنه يدعم طالب الشهادة 111 والدبلوم من خالل 
تخطيط أنشطة لألطفال وتجارب التعلم القائمة على األطفال.

يتعين على المربّي / الخدمة طلب اإلذن منك قبل إخراج الطفل من الخدمة، 
ويجب عليه اتاحة إجراء تقييم مخاطر النقل والموقع الذي يزورونه. 

يمكن اعتبار بعض األعمال الروتينية أنها “نزهات منتظمة” ألشياء 
مثل المكتبة المحلية، ومكتب البريد، والمقهى، وغيره، وقد يتم التخطيط 

لرحالت أخرى بناًء على اهتمامات األطفال على مدار العام 
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بعض النصائح اإلضافية لمساعدتك في اختيار نوع خدمة الرعاية 
المناسب:

فكر في قيمك وظروفك واحتياجاتك ورغباتك. ثم انظر إلى 	 
الخصائص المختلفة للرعاية النهارية الطويلة والرعاية النهارية 

األسرية لمعرفة النموذج الذي يناسبك بشكل أفضل. 

كن على دراية باالختالف بين نوعي الخدمات وهيكلهما. عادة 	 
ما يكون هناك مربّي واحد فقط يعتني باألطفال في خدمة الرعاية 

النهارية األسرية، ولكنه ال يعمل بمفرده. يوجد في خدمات 
الرعاية النهارية األسرية منسق ومسؤول اتصال أسري ومدير 

خدمة للخدمة يشرف على جلسات اللعب / مجموعات اللعب 
ويحضرها. 

يتلقى المربّي أيضاً الدعم والمراقبة من قبل فريق في وحدة 	 
التنسيق، من المهم أن تلتقي األسر بالفريق في وحدة التنسيق حتى 

يسهل عليهم طلب المشورة منه. تذكر أنه ليست كل مقابالت 
التسجيل تتم في المكتب، فبعضها يحدث في منزل المربّي.

يتم تشجيع األسر على زيارة كل من خدمات الرعاية النهارية 	 
األسرية والرعاية النهارية الطويلة )القائمة في الخدمة(. ويمكن 

أن يساعد وجود قائمة باألسئلة الجاهزة لزيارتك في عملية اتخاذ 
القرار. 

قد ترغب في معرفة ما يلي:

ما هو تصنيف الخدماتوفق NQS؟	 

هل توجد قائمة انتظار وكم يبلغ وقت االنتظار؟	 

ما هي منهجية الخدمات وما تأثيرها على عالقات المربي مع 	 
الطفل؟ 

هل كان هناك أي تغييرات حديثة في الموظفين؟ ما هي أطول 	 
مدة قضاها أحد الموظفين في الخدمة )قد يشير معدل دوران 

الموظفين المرتفع إلى أن الخدمة تعمل على تنفيذ ممارسات عالية 
الجودة(

كم عدد المربّين الذين سيكونون في الغرفة مع طفلك؟ 	 

هل تم بيع الخدمة مؤخراً؟ 	 

من هو مقدم الخدمة المعتمد – وهل هو الشخص المعتمد بموجب 	 
التشريع الوطني لتشغيل الخدمة. 

منذ متى تعمل خدمة الرعاية؟	 

إذا كنت تخطط لزيارة خدمة رعاية نهارية أسرية، فقد ترغب أيضاً 
في طرح األسئلة التالية:

هل يأخذ المربّي األطفال إلى مجموعة اللعب، وكم مرة يحدث 	 
هذا؟

كم مرة يزور المنسق منزل المربّي؟	 

من سيكون أيضاً موجوداً في المنزل / المكان عندما يذهب طفلك 	 
إليه؟ 

ما هي خبرة المربّي في العمل في قطاع الطفولة المبكرة. 	 

يمكنك الرجوع إلى الرسوم البيانية الخاصة بنا حول األسئلة الرئيسية 
التي يجب طرحها عند اختيار خدمة رعاية األطفال وكذلك ما الذي 
يجب أن تبحث عنه عند زيارة خدمة رعاية األطفال للحصول على 

مزيد من المعلومات. 

عملية العثور على خدمة خدمة رعاية:

الرعاية النهارية الطويلة: يمكنك العثور على هذه الخدمة بالقرب منك 
 Starting الخاص بـ Find Child Care باستخدام وظيفة البحث

Blocks. تتيح وظيفة البحث لدينا أيضاً للمستخدمين تصفية نتائج 
البحث حسب نوع الخدمة. يمكنك االتصال بالمراكز بالقائمة 

المختصرة ثم القيام بجولة /لزيارتها.

 الرعاية النهارية األسرية: ستتيح لك وظيفة البحث الخاصة 
بـ Starting Blocks العثور على خدمة رعاية نهارية أسرية 

بالقرب منك. تواصل مع الخدمة أوالً. سيقومون بعد ذلك بإحالتك إلى 
مربّي الرعاية النهارية األسرية في منطقتك.

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/what-to-look-for-when-visiting-child-care/
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/what-to-look-for-when-visiting-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/

