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عليك التحقق من أن طفلك سيكون آمناً وسعيداً وستتاح له فرص التعلم والنمو 
عند التسجيل في خدمة التعليم والرعاية. 

تعمل خدمات الرعاية النهارية الطويلة ومرحلة ما قبل المدرسة / رياض 
األطفال والرعاية النهارية األسرية وخدمات الرعاية خارج ساعات الدراسة 

في كل أنحاء أستراليا على تلبية نفس المعايير الوطنية لضمان حصول 
األطفال على أفضل بداية للحياة والتعلم. 

كيف يتم تنظيم خدمة الرعاية؟
القوانين واللوائح الوطنية

 National( يتم تنظيم معظم خدمات الرعاية وفقاإًلطار الجودة الوطني
 National Quality( ومعايير الجودة الوطنية )Quality Framework

Standard( ويجب أن تتوافق مع المتطلبات المحدد بموجبها. 

وتتعلق هذه المتطلبات بما يلي: 
• عدد الموظفين ومؤهالتهم 

• ضمان صحة األطفال وسالمتهم
• مساحة خدمة الرعاية وتخطيطه

• جودة التعلم التنموي تجارب األطفال.

قد تكون هناك قوانين ولوائح أخرى في واليتك أو إقليمك يجب أن تلتزم بها 
خدمات التعليم والرعاية.

تنظيم خدمات التعليم والرعاية 
هناك سلطة تنظيمية في كل والية وإقليم لرصد وتقييم وزيارة كل خدمة 

رعاية لضمان تلبية المتطلبات القانونية. 

تعمل السلطة التنظيمية أيضاًمع خدمات الرعاية لمساعدتهم على التحسين 
وضمان حصول األطفال على خبرات تعليمية عالية الجودة. 

تفاصيل االتصال بالسلطة التنظيمية المحلية لديك على:
www.startingblocks.gov.au/other-resources/external-

links

ما يمكنك االطالع عليه واالستفسار عنه في خدمة 
الرعاية

ما الذي يجب أن تراه في خدمة الرعاية؟
تقييمات الجودة

يتم تقييم خدمات الرعاية وتقييم جودتها من قبل السلطة التنظيمية الخاصة بها 
وفقاً لمعايير الجودة الوطنية. 

يتعين على خدمات الرعاية عرض تقييمات الجودة الخاصة بها. 

استفسر في خدمة الرعاية عن تصنيف جودته وتعرف على كيفية عمله 
.)National Quality Standard( للوفاء بمعايير الجودة الوطنية

للحصول على معلومات حول تقييمات خدمة الرعاية، عليك زيارة ما يلي:
 www.startingblocks.gov.au/find-child-care

التوثيق 
يجب أن تعرض خدمة الرعاية معلومات معينة بما في ذلك خطط الطوارئ 

واإلخالء، واسم المزود المعتمد والقائد التعليمي، وتفاصيل االتصال 
بالمشرف المعين المسؤول، وأي شروط يجب أن تفيبها خدمة الرعاية وغير 

ذلك الكثير. 

البرنامج التعليمي 
يجب عرض المعلومات المتعلقة بالبرنامج التعليمي في خدمة الرعاية حتى 

تتمكن من معرفة كيفية دعم طفلك للمشاركة في اللعب والتعلم. 

يمكنك طلب معلومات بشأن المحتوى وتقديم البرنامج ومشاركة طفلك ونسخ 
من التقييمات أو التقديرات التي توثق تقدم طفلك.

http://www.startingblocks.gov.au/other-resources/external-links/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/
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ما الذي يتعين على خدمة الرعاية إخبارك به؟ 
الرسوم تغير 

يجب أن يتم إخطارك قبل 14 يوماً بأي تغيير في الرسوم المفروضة أو 
طريقة تحصيل الرسوم.

الحوادث واإلصابة والمرض
إذا تعرض طفلك ألي حادث أو إصابة أو صدمة أو مرض، فيجب على 

 خدمة الرعاية إخطارك في أقرب وقت ممكن )ولكن في موعد ال يتجاوز 
24 ساعة( بعد الحدث. 

األمراض المعدية
يجب إخطار الوالدين أو مسؤولي الطوارئ المصرح لهم في أقرب وقت 

ممكن في حالة تفشي مرض معٍد في خدمة الرعاية، على سبيل المثال جدري 
الماء أو أي مرض يصيب اليدين والقدمين والفم.

األدوية والحاالت الطبية
إذا كان لطفلك حاجة معينة للرعاية الصحية أو مصاباً بحساسية أو حالة 
طبية، فيتعين عليك تقديم خطة إدارة طبية لخدمة الرعاية والموافقة على 

إعطائه الدواء.

ستحتاج إلى العمل مع خدمة الرعاية لتقييم أي مخاطر وتقليلها. يجب أن 
يزودك خدمة الرعاية بنسخة من سياسة الحاالت الطبية الخاصة بخدمة 

الرعاية. 

في حاالت الطوارئ، قد تقوم خدمات الطوارئ أو أي ممارس طبي مسجل 
بإعطاء الدواء لطفلك. 

إذا عالج الدواء حالة طارئة من الحساسية المفرطة أو الربو، يجب على 
خدمة الرعاية االتصال بك وبـخدمات الطوارئ في أقرب وقت ممكن. 

واإلجراءات السياسات 
تتبنى خدمة الرعاية سياسات وإجراءات حول التسجيل واألدوية وإدارة 

الشكاوى والحوادث وغير ذلك الكثير. 

يجب أن تتلقى إشعاراً قبل 14 يوماً من إجراء أي تغيير في سياسة أو إجراء 
قد يؤثر على توفير خدمة الرعاية للتعليم والرعاية. على سبيل المثال، 

التغييرات في سياسات حساسية الطعام التي قد تستبعد بعض األطعمة التي 
يمكن لطفلك أن يحضرها إلى خدمة الرعاية.

ومع ذلك، إذا اعتقدت خدمة الرعاية أن فترة اإلخطار تشكل خطراً على 
األطفال، فسيتم إخطارك في أقرب وقت ممكن بعد إجراء التغيير. 

الرحالت
يجب أن تحصل خدمات الرعاية على تصريح كتابي منك قبل 

أن يتم اصطحاب طفلك في رحلة خارج مبنى خدمة الرعاية. يجب 
أن يتضمن التصريح اسم طفلك، ووصفاً للرحلة، وطريقة النقل، وعدد 

الموظفين المشرفين وأن خدمة الرعاية قد أجرى تقييماً لمخاطر الرحلة. 

إذا كانت الرحلة عبارة عن نزهة منتظمة، على سبيل المثال رحلة أسبوعية 
إلى المكتبة، فال يلزم الحصول على تصريح منك إال كل 12 شهراً. 

ما الذي يجب أن تطلع عليه في خدمة الرعاية؟ 
)Quality Improvement Plan( خطة تحسين الجودة

يتوفر لدى كل خدمات الرعاية خطة لتحسين الجودة ينبغي أن تطلع عليها. 
تصف الخطة نقاط القوة في خدمة الرعاية والمجاالت المحددة للتحسين.

االلتزام سجل 
إذا كانت خدمة الرعاية ال تمتثل للقانون أو اللوائح الوطنية، فقد توجه السلطة 

التنظيمية خدمة الرعاية التخاذ إجراء وإصالح المشكلة. 

قد يشتمل سجل االلتزام على معلومات حول أي تغييرات في الطريقة 
التي يُسمح لـخدمة الرعاية العمل بها أو توجيهات لمقدم الرعاية التخاذ 

اإلجراءات الالزمة. على سبيل المثال، إذا لم تلتزم خدمة الرعاية بسياسة 
األمان الخاصة به، فقد توجه السلطة التنظيمية خدمة الرعاية لتدريب 

موظفيها أو إعادة تدريبهم على تطبيقها. 

يجب أن يكون لكل خدمات الرعاية سجل التزام خاص بها، ويمكنك طلب 
االطالع على هذا السجل. ويجب أال يحتوي على أي معلومات من شأنها 

تحديد هوية أي شخص أو طفل. 

قد يتم نشر حاالت عدم التزام خطيرة بما في ذلك المالحقات القضائية ضد 
خدمة الرعاية من قبل السلطة التنظيمية على موقعها اإللكتروني. 

تقديم شكوى؟  يمكنني  أين 
يستفيد األطفال من ثمرة العمل المشترك بين األسر والمربّين. إذا كانت 
لديك أية مخاوف أو مخاوف، فيجب عليك التحدث إلى خدمة الرعاية أو 

مقدم الرعاية المعتمد في المقام األول حيث تقوي بذلك العالقات من خالل 
التواصل الواضح والصريح. إذا كنت ترغب في تقديم شكوى، فعليك 

التنظيمية.  بالسلطة  االتصال 


