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 فهم معايير الجودة الوطنية 
 )National Quality Standard(

لـخدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة
تشرح ورقة الحقائق هذه مجاالت جودة NQS( QA( وكيف تؤثر في طفلك وجودة التعليم والرعاية في الرعاية النهارية 

الطويلة، والرعاية النهارية األسرية، ورعاية مرحلة ما قبل المدرسة، ورياض األطفال، وخدمات الرعاية خارج ساعات المدرسة. 

 )National Quality Standard - NQS( يحتوي معيار الجودة الوطني
على سبعة مجاالت جودة مهمة لتحسين نتائج الصحة والتعليم لألطفال. يتم تقييم 
خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وتصنيفها وفق NQS من 

قبل السلطات التنظيمية في كل والية / إقليم. 

QA 1 - البرنامج التعليمي والممارسة التربوية 

يقوم المربّون بتطوير وتقديم برامج التعليم والرعاية بناًء على ثقافة كل طفل 
في خدمة الرعاية واهتماماته وقدراته واحتياجاته. يجب أن يعكس البرنامج 
في خدمة رعاية طفلك اهتمامات طفلك ويلبي احتياجاته وأن يتطور بمرور 

الوقت لدعم تقدم مسيرته التعليمية. 

ستلبي كل خدمة رعاية المعيار بطرق مختلفة تالئم كل ظروفه على حدة، 
ولكن هناك بعض عالمات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

يحظى كل طفل بفرصة تطوير اهتماماته الخاصة	 

يتم تشجيع األطفال على التعبير عن األفكار والمشاركة في القرارات 	 
المتعلقة ببرنامجهم

يدرك المربّون أن طفلك يتمتع بالكفاءة والقدرة حتى لو احتاج إلى 	 
بعض الدعم اإلضافي 

ينعكس تنوع األطفال في الـخدمة من خالل فرص التعلم	 

تعزز كل جوانب البرنامج، بما في ذلك الروتين، من تعلم األطفال.	 

QA 2 - صحة األطفال وسالمتهم 

إن التمتع بصحة جيدة يساعد طفلك على المشاركة بنشاط في بيئة التعلم. 
يجب على المربّين والموظفين اآلخرين اتخاذ كل المساعي المعقولة لحماية 
طفلك من األذى والمخاطر واألمراض واإلصابات، ويجب اإلشراف على 

األطفال بشكل مناسب في كل األوقات. 

يجب أن يحصل طفلك على فرص يومية للنشاط البدني وممارسة مهارات 
جديدة، في الداخل والخارج على حد سواء. 

يدعم QA 2 رفاهية طفلك. عندما يكون لدى األطفال شعور قوي 
بالرفاهية، فإنهم يشعرون باألمان ويمكنهم المشاركة بشكل كامل في التعلم. 
اعتماداً على عمر طفلك، سيساعده المربّون في التعرف على أنماط الحياة 
الصحية بما في ذلك التغذية والنظافة واللياقة البدنية والعواطف والعالقات 

االجتماعية. 

بعض مؤشرات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

يوفر المربّون رفاهية األطفال وراحتهم، على سبيل المثال الفرص 	 
المناسبة لتلبية احتياجات كل طفل من النوم والراحة واالسترخاء. 

التواصل مع األسر حول الممارسات واإلجراءات الصحية، على سبيل 	 
المثال، إذا كان هناك تفشي لمرض معٍد

النشاط البدني المدرج في البرنامج التعليمي اليومي 	 

القوائم الصحية 	 

دعم األمهات المرضعات.	 



StartingBlocks.gov.au

Brought to you bywww.startingblocks.gov.au 

QA 3 – البيئة الفعلية 

تحتاج خدمات الرعاية إلى تصميم مساحاتها الداخلية والخارجية لتوفير 
فرص سهلة الوصول ومناسبة للعمر لكل طفل للتعلم واللعب وتطوير 

مهاراته. ليس من الضروري أن تكون المباني مصممة لغرض معين، ولكن 
يجب أن تكون مناسبة للغرض منها. ويمكن استخدام األثاث والمعدات بطرق 

مبتكرة لتلبية احتياجات األطفال، وضمان البيئة أيضاً. 

ينبغي أن تعزز البيئة الفعلية مبدأ الشمولية، بحيث يمكن لكل طفل المشاركة 
في اللعب والتعلم. يخطط المربّون للمساحات التي تدعم األطفال ليصبحوا 
مؤهلين جسدياً، والستكشاف بيئتهم بشكل مستقل، وللتعلم من خالل اللعب. 

بعض مؤشرات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

قيام األطفال باالستكشاف والتجارب واإلبداع في البيئات الداخلية 	 
والخارجية 

كون الغرف وأماكن اللعب آمنة وبحالة جيدة	 

مالءمة المواد والموارد التعليمية لجميع األطفال. 	 

QA 4 – ترتيبات التوظيف 

يؤدي المربّون والموظفون في خدمة الرعاية دوراً مهماً في تعلم طفلك 
وتطوره. يحتوي NQF على متطلبات تتعلق بمؤهالت المربّين. 

وتضمن المتطلبات القانونية لنسب المربّين إلى األطفال اإلشراف الكافي 
على سالمة األطفال ورفاهيتهم وصحتهم، بما في ذلك الرحالت، وتسمح 

بتلبية احتياجات التعلم والنمو لكل طفل. وتختلف النسب باختالف عمر 
األطفال، ولبعض الواليات واألقاليم متطلبات مختلفة. 

تتحسن جودة خدمة الرعاية أيضاً عندما يمارس 
الموظفون التواصل المفتوح والشفاف. 

بعض مؤشرات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

المربّين والمنسقين والموظفين المؤهلين وذوي الخبرة	 

ممارسات التوظيف التي تعكس فلسفة خدمة الرعاية	 

يعامل المربّون بعضهم البعض باحترام ويعملون معاً بشكل جيد.	 

QA 5 – العالقات مع األطفال 

ينبغي أن يعرف جميع األطفال أن اآلخرين يعملون على رعايتهم، ويهتمون 
بما يفعلونه وبما يفكرون ويشعرون به، وهذا ينعكس باإليجاب على 

رفاهيتهم وتعلمهم وتطورهم. 

يكون المربّون مسؤولين عن تطوير عالقات إيجابية مع كل طفل من خالل 
االستجابة الحتياجاتهم وأفكارهم واحترامها. ويجب أن تكون تفاعالتهم ودية 
ومفيدة، وتبني الثقة واحترام الذات لدى األطفال. ويتمثل الهدف من ذلك في 

أن يشعر طفلك باألمان والثقة واالندماج. 

سيتم دعم األطفال لبناء عالقات إيجابية قوية مع بعضهم البعض. عندما 
يلعب األطفال ويتعلمون معاً، يمكنهم بناء مهاراتهم في حل المشكالت 

والتفاوض واتخاذ القرار. 

ويجب أن يكون مربّيو طفلك قدوة لألطفال من خالل إظهار سلوك إيجابي 
وتشجيع وإقامة عالقات قوية. 

بعض مؤشرات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

بيئة تبعث على االسترخاء والسعادة بشكل عام 	 

تصرف األطفال بلطف وعاطفة	 

مشاركة المربين واألطفال في محادثات حقيقية وذات مغزى.	 

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/educator-to-child-ratios-what-to-expect/
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QA 6 – الشراكات التعاونية مع األسر والمجتمعات 

أنت أولمعلم لطفلك وأكثر شخص يؤثر عليه. أظهرت األبحاث أن جودة 
التعليم والرعاية التي يتلقاها األطفال تتحسن عندما تقوم األسر والمربّين 

بتطوير عالقات داعمة والعمل بشكل مشترك فيما بينهم. 

يجب أن تعملخدمة رعاية طفلك أيضاً على التفاعل مع المجتمع المحلي لبناء 
شعور طفلك باالنتماء في العالم على نطاق أوسع.

يجب أن تبدأ بإخبار المربّين عن اهتمامات طفلك ونقاط قوته وقدراته 
وإعطائهم مالحظات منتظمة حول مدى تلبية برنامجهم الحتياجات طفلك. 

بعض مؤشرات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

عمليات التسجيل والتوجيه الفعالة والوصول إلى المعلومات الحالية	 

تواصل المربّين معك باحترام	 

إخبارك من جانب المربّين بشأن تعلم طفلك وتطوره	 

مشاركة األسر في صنع القرار والقدرة على التعبير عن مخاوفها 	 
بحرية

دعم المربّين لك وتمكينك في دورك.	 

QA 7 – الحوكمة والقيادة 

تساهم القيادة الفعالة وإدارة خدمة الرعاية في ثقافة مكان 
العمل اإليجابية وبيئة تعليمية آمنة وصحية لألطفال. وتشير 

الحوكمة إلى األنظمة المعمول بها التي تعزز فعالية اإلدارة والتشغيل 
لخدمة الرعاية، بما يتوافق مع بيان فلسفة خدمة الرعاية. 

لتحقيق أفضل النتائج لألطفال واألسر، تتطلب خدمة الرعاية قوة عاملة 
تتمتع بالمهارات وااللتزام، وأنظمة إدارية وأنظمة إدارة مخاطر شاملة، 
وسياسات وإجراءات موثقة جيداً، وبيئة تعليمية آمنة وصحية لألطفال. 

خدمة الرعاية مع استمرارية التحسين للجودة في تعليم األطفال ورعايتهم من 
خالل الدورة المستمرة من التقييم الذاتي والتخطيط والمراجعة، بما في ذلك 

المشاركة مع األسر. 

بعض مؤشرات الجودة التي يمكنك البحث عنها:

الشعور باالعتزام واالنسجام بين اإلدارة والمربّين	 

خطة تحسين الجودة )Quality Improvement Plan( تتضمن 	 
األهداف واالستراتيجيات الحالية لـخدمات الرعاية بشأن سياسات 

وإجراءات تحسين الجودة الحالية والمتاحة لألسر

المستندات المتاحة في خدمة الرعاية. على سبيل المثال: تصنيف 	 
NQS لخدمة الرعاية وترخيصه والمشرف المرشح وأي إعفاءات 

ممنوحة

مدى سرعة االستجابات وفعالية الشكاوى.	 

اقرأ المزيد:
إطار الجودة الوطني )National Quality Framework( – كيف 

يمكن أن يساعدني؟

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/national-quality-framework-how-can-it-help-me/
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