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ما هي سمات خدمة التعلم المبكر المالئم 
لألطفال الصغار؟

يمكن العثور على تعليم ورعاية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الصغار في كل من خدمة الرعاية النهارية الطويلة 
وخدمة الرعاية النهارية األسرية. إليك بعض المعلومات بشأن ما يجب البحث عنه واالستفسار عنه عند اختيار خدمة التعلم المبكر 

المالئم لطفلك.

من بين واجباتك بصفتك أحد الوالدين، ينبغي لك العثور على أفضل 
خدمة تعليم مبكر متوفر لطفلك. لتحديد ما إذا كانت خدمة الرعاية 

ستكون مناسبة لطفلك، يجب أن تفكر في زيارة خدمة الرعاية 
مرة واحدة على األقل للوقوف على الممارسات اليومية فيه، حيث 
يمكن أن يساعدك ذلك في تكوين صورة واضحة بشأن مدى تلبية 

ممارسات خدمة الرعاية الحتياجات أسرتك وطفلك. 
ما سبب أهمية الجودة؟ 

يتطور دماغ طفلك بسرعة في السنوات الخمس األولى من عمره، 
وتظهر األبحاث أن األطفال يتعلمون ويتطورون بمعدل أسرع 

خالل هذه السنوات أكثر من أي وقت آخر في حياتهم، كما تشير 
األبحاث إلى أن خدمات التعلم المبكر الجيدة توفر الدعم والتشجيع 

للتطوير المستمر للغة طفلك ومهاراته المعرفية والحركية والعاطفية 
االجتماعية. 

تُعتبر أنت وأسرتك أهم مؤثر على طفلك، وكذلك إذا ذهب الطفل 
إلى خدمة التعلم المبكر، يكون للتجارب والعالقات التي يتعرض لها 

هناك تأثير كبير أيضاً. 

تتمحور بعض أهم خصائص خدمة التعلم المبكر الجيد حول ما يلي:

العالقات والتفاعالت

تُولي خدمات التعلم المبكر الجيدة أهمية كبيرة لتطوير عالقات هادفة 
بين األطفال والمربّين. تساعد التفاعالت الكثيرة التي تقوم على الود 
واالحترام بين طفلك والمربّين في تعزيز تنمية المهارات االجتماعية 

والعاطفية لطفلك ورفاهيته العامة. 

باإلضافة إلى ذلك، يعمل المربّون بالشراكة معك ومع أسرتك 
للتعرف على طفلك، وذلك من خالل التحدث معك بانتظام عن 

احتياجات طفلك وروتينه وتجاربه في المنزل وفي خدمة الرعاية. 

في ما يلي أبرز الخصائص المهمة:

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

األطفال الصغار وتقوية عالقاتهم مع األطفال 

توفير التعليم والرعاية من قبل مربّيين مألوفين لطفلك وأسرتك 	 

حدوث العديد من التفاعالت االجتماعية المرحة، بما في ذلك 	 
المحادثات واألغاني والقوافي ولعبة اإلصبع ومشاركة الكتب 

احترام السلوك السريع التغير لدى األطفال الصغار وقضاء 	 
المربّين وقتاً كافياً ليوضحوا لألطفال الصغار كيفية اللعب بانسجام 

مع اآلخرين 

دعم األطفال الصغار برقة عندما يكونون محبطين أو يتصرفون 	 
باندفاع نظراًإلى أنهم ال يزالون يطورون المهارات المطلوبة لضبط 

النفس. 
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التطور االجتماعي والعاطفي 

يبدأ األطفال الصغار في تنمية اهتمامهم باآلخرين، وغالباً ما 
يحتاجون إلى دعم الكبار والطمأنينة حتى يتمكنوا من التفاعل 

واللعب بشكل مناسب مع أقرانهم. 

في ما يلي أبرز الخصائص المهمة: 

تقدير مهارات التواصل لألطفال الصغار وتعرف المربّين على 	 
األطفال واالستجابة لقدرتهم المتزايدة على استخدام اللغة للتواصل 

هناك الكثير من الدعم لألطفال لتنمية احترامهم لذاتهم وثقتهم 	 
بأنفسهم 

توفيرالتجارب المخططة والعفوية لالستفادة من فضول األطفال 	 
الصغار وحثهم على اكتشاف ذلك والتحقق منه 

استجابة المربّين لما يصدر عن األطفال من فكاهة وضحك 	 
واللعب معهم لفترات طويلة من الوقت 

منح األطفال الصغار فرصااًلتخاذ قرارات بشأن األشياء التي 	 
تؤثر عليهم، على سبيل المثال، عند تناول الغداء أو عند النوم 

والراحة. 
برامج األطفال 

تكون الممارسة عالية الجودة بوضع المربّين خططاً مرنة 
واستعدادهم للتجارب اإليجابية لألطفال الصغار باستخدام المعرفة 

التي لديهم حول اهتمامات كل طفل وقدراته. 

في ما يلي أبرز الخصائص المهمة:

احتواء خدمة الرعاية على مجموعة متنوعة من الطرق 	 
المنظمة وغير الرسمية لتقييم كل جانب من جوانب برامج 

األطفال بهدف تحسينه 

تفكير المربّين بشكل مستمر في مدى جودة التجربة لألطفال 	 
واألسر وتحديد التحسينات التي يمكن إجراؤها.

البيئة 
تؤدي البيئة المادية دوراً مهًما في تجارب األطفال الصغار. 

ويجب أن تكون بيئة التعلم المبكر غنية باللغة والمطبوعات، ويجب 
على المربّين التحدث مع األطفال حول ما يحدث لهم وما يجري 

حولهم. 

في ما يلي أبرز الخصائص المهمة:

البيئة غنية ومحفزة وفي نفس الوقت ليست غامضة وال منهكة 	 
وال مزدحمة للغاية. على سبيل المثال، يتم روتين تغيير الحفاضات 

ونظام وقت الوجبة بنفس الطريقة كل يوم 

وجود مستوى ممتع ومريح من الضوضاء والنشاط وأوقات 	 
للراحة والهدوء 

استخدام المواد الطبيعية وكذلك المواد التجارية لدعم لعب األطفال 	 
الصغار وتعلمهم.
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الصحة والسالمة 

من أهم المسؤوليات الرئيسية ألي خدمة تعلم مبكر الحفاظ على 
صحة األطفال وسالمتهم.

ومن المرجح أن يتعرض األطفال لألمراض المعدية في خدمات 
الرعاية أكثر من المنزل. ومن المهم بشكل خاص أن يكون لدى 

خدمة الرعاية إجراءات واضحة للحد من انتقال العدوى من خالل 
ممارسات النظافة واستبعاد األطفال المرضى إذا لزم األمر. يجب 

أن تضمن خدمة الرعاية أيضاً تزويد األسر بالسياسات الحالية 
لـخدمة الرعاية بشأن الصحة والتغذية والمرض.

يُشترط في خدمة الرعاية العالية الجودة ما يلي:

تنفيذ ممارسات الحماية الموصى بها من أشعة الشمس 	 

اإلشراف على األطفال بشكل فعال 	 

تبني سياسة لتعزيز الصحة الغذائية لألطفال 	 

توفر مناطق آمنة، في الداخل والخارج، يمكن فيها لألطفال 	 
الصغار ممارسة ما يكتسبونه من المهارات البدنية بأمان مثل التسلق 

والتوازن والجري والقفز 

توفر عمليات فعالة لتبادل المعلومات مع األسر حول صحة 	 
األطفال وسالمتهم على مدار اليوم.

اختيار خدمة رعاية عالية الجودة لألطفال الصغار 

 تتضمن بعض األسئلة التي قد تجدها مفيدة عند التفكير 
في التعلم المبكر لطفلك ما يلي:

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

الرعاية؟ 

كيف سيتم إعالمي بشأن طعام طفلي ونومه واستخدامه 	 
المرحاض خالل اليوم؟ 

كيف سيتم دعم طفلي أثناء تدريبه على استخدام المرحاض؟ 	 

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

هل سيتمكن طفلي من اتباع نفس الروتين المتبع في المنزل؟ 	 

كيف سيوجه المربّون سلوك طفلي؟ 	 

ما البرنامج المتبع لرعاية طفلي؟ 	 

كيف يمكنني مشاركة المعلومات حول طفلي مع المربّي؟ 	 


