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كلمة شكر وتقدير
ــر  ــوال تضافـ ــل لـ ــة ليكتمـ ــذه الوثيقـ ــدار هـ ــا كان إصـ مـ
ــراد  ــات وأفـ ــن مؤسسـ ــركاء مـ ــن الـ ــد مـ ــود العديـ جهـ
ــكر األول  ــن. الشـ ــاون كبرييـ ــزام وتعـ ــاً بإلتـ ــوا جميعـ عملـ
ـــف«،  ـــة »اليونيس ـــدة للطفول ـــم املتح ـــة األم ـــري ملنظم واألخ
ـــداد  ـــل إع ـــازم ملراح ـــل ال ـــر التموي ـــذي وفّ ـــم ال ـــى الدع ع
ــة.  ــايئ والطباعـ ــم النهـ ــا التصميـ ــا فيهـ ــة مبـ ــة كافـ الوثيقـ
ــطيني يف  ــج الفلسـ ــل الربنامـ ــق عمـ ــكر فريـ ــص بالشـ نخـ
منظمـــة اليونيســـف عـــى مواكبتهـــم ودعمهـــم إلصـــدار  

الوثيقـــة وعـــى توفـــري املشـــورة الفنيّـــة.  

ـــل املؤسســـات  ـــاً أيضـــاً املشـــاركة القيّمـــة مـــن قب ـــن عالي نثّم
األهليّـــة الريكـــة واملعنيّـــة بتوفـــري التعليـــم يف مرحلـــة 
ــاد  ــدي( اإلتحـ ــب األبجـ ــي )بالرتتيـ ــرة وهـ ــة املبكـ الطفولـ
العـــام للمـــرأة الفلســـطينية، املؤسســـة الوطنيّـــة للرعايـــة 
ــود(،  ــال الصمـ ــت أطفـ ـــل املهني)بيـ ــة والتأهي اإلجتامعيّـ
ــم  ــاش املخيّـ ــة إنعـ ــة، جمعيـ ــدة اإلجتامعيّـ ــة النجـ جمعيـ
ـــكر  ـــة. والش ـــاين الثقافيّ ـــان كنف ـــة غس ـــطيني، ومؤسس الفلس
يعـــود أيضـــاً للمســـؤولني عـــن برنامـــج الطفولـــة املبكـــرة 
مـــن مرفـــني ومنســـقني يف ريـــاض األطفـــال يف هـــذه 
ــال ورش  ــاهامت خـ ـــن مسـ ــوه م ـــا قدمـ ـــات مل املؤسس
ـــة واملتابعـــات  العمـــل وجلســـات النقـــاش والزيـــارات امليدانيّ
الفنيّـــة التـــي أغنـــت بدورهـــا الوثيقـــة وقاربتهـــا للواقـــع 
العمـــي لعمـــل ريـــاض األطفـــال يف الوســـط الفلســـطيني 

ولظـــروف املخيـــامت الفلســـطينيّة يف لبنـــان.   

نتوجـــه بالشـــكر أيضـــاً ملؤسســـة »Rethinkers« التـــي 
ـــني  ـــا مبيض ـــورة الن ـــة بالدكت ـــة - ممثل ـــداد الوثيق ـــت إع تّول
والدكتـــورة ســـهى طبّـــال - عـــى املهنيّـــة العاليـــة والّدقـــة 

ـــم  ـــة يف التجـــاوب والتأقل ـــاون واملرون ـــى التع ـــل، وع يف العم
بحســـب ظـــروف إعـــداد هـــذه الوثيقـــة. فقـــد قامـــت د. 
ـــة  ـــملت 18 روض ـــة ش ـــارة ميداني ـــن 24 زي ـــر م ـــهى بأك س
يف املخيـــامت الفلســـطينية كافـــة )تـــم إختيـــار 15 روضـــة 
منهـــا لتطبيـــق املعايـــري(، هـــذا باإلضافـــة اىل تنظيـــم ورشـــتي 
ـــن  ـــدد م ـــة، وع ـــول الوثيق ـــام ح ـــة أي ـــدى ثاث ـــى م ـــل ع عم

ـــة. ـــل املحوريّ ـــات العم جلس

أخـــرياً وليـــس آخـــراً، ال بـــد مـــن التنويـــه بجهـــود فريـــق 
ـــل  ـــاء الخلي ـــاون وباألخـــص الســـيدة هن عمـــل مؤسســـة التع
عـــى إدارة عمليّـــة إعـــداد الوثيقـــة واإلرشاف عـــى كافـــة 
مراحلهـــا، باإلضافـــة اىل إغنائهـــا باملاحظـــات العمليـــة. 
والشـــكر موجـــه أيضـــا لـــكل مـــن محمـــد حـــوراين، أميـــن 
ـــان املـــري، عـــى مســـاهامتهم يف إنجـــاز هـــذا  ـــزار، وجه كل

العمـــل.

سوسن املرصي
مديرة مؤسسة التعاون- فرع لبنان

3



مقدمة
يرسنـــا أن نضـــع بـــني أيديكـــم نســـخة متكاملـــة حـــول الحـــد 
ــط  ــال يف الوسـ ــاض األطفـ ــل ريـ ــري لعمـ ــن املعايـ األدىن مـ
الفلســـطيني. وقـــد جـــاءت هـــذه املعايـــري يف إطـــار التعـــاون 
ـــم  ـــة األم ـــان، ومنظم ـــاون- لبن ـــة التع ـــني مؤسس ـــرتك ب املش
املتحـــدة للطفولـــة – اليونيســـف ضمـــن برنامـــج »دعـــم 
ـــذي  ـــام 2017، ال ـــة املبكـــرة« للع ـــة الطفول ـــم يف مرحل التعلي
ـــن  ـــر م ـــدريس ألك ـــل امل ـــا قب ـــم م ـــري التعلي ـــدف اىل توف يه

ـــان.  ـــامت يف لبن ـــطيني يف املخي ـــل فلس ـــعة آالف طف تس

ــن العمـــل  ــاً مـ ــاً طويـ ــاون تاريخـ ــة التعـ تحمـــل مؤسسـ
ـــرة  ـــة املبّك ـــة الطفول ـــم يف مرحل ـــر التعلي ـــم وتطوي ـــى دع ع
يف املخيـــامت الفلســـطينية يف لبنـــان منـــذ العـــام 2005. وقـــد 
جـــاء هـــذا الدعـــم كإســـتجابة طبيعيـــة لعـــدد مـــن العوامـــل 
يف مقدمهـــا وقـــوع التعليـــم يف مرحلـــة الطفولـــة املبّكـــرة 
ــني  ــغيل الاجئـ ــوث وتشـ ــة غـ ــل وكالـ ــاق عمـ ــارج نطـ خـ
الحـــال خـــارج  - وبطبيعـــة  األونـــروا   – الفلســـطينيني 
نطـــاق مـــا توفـــره املؤسســـات الحكوميـــة مـــن خدمـــات 
للفلســـطينيني، األمـــر الـــذي ألقـــى بعـــبء تقديـــم هـــذه 
الخدمـــة عـــى عاتـــق املؤسســـات األهليـــة الفلســـطينية. 
يضـــاف اىل ذلـــك، الظـــروف الصعبـــة التـــي ترافـــق عمـــل 
ـــا  ـــدد منه ـــر ع ـــث يثاب ـــا، حي ـــة بحـــد ذاته املؤسســـات األهلي
ومنـــذ مـــا يزيـــد عـــى 35 عامـــا، عـــى تقديـــم خدمـــات 
ـــرذم  ـــن ت ـــم م ـــرة بالرغ ـــة املبّك ـــة الطفول ـــم يف مرحل التعلي
التمويـــل وتقطعـــه، ويف معظـــم األحيـــان محدوديتـــه. 
باإلضافـــة اىل تحـــدي التعامـــل مـــع واقـــع املخيـــامت 
ــية  ــاع املعيشـ ــاحة، واألوضـ ــق املسـ ــة ضيـ ــيام لناحيـ والسـ
ـــان. ـــن األحي ـــري م ـــي يف كث ـــتقرار األمن ـــدم اإلس ـــة، وع الصعب

لعبـــت مؤسســـة التعـــاون – فـــرع لبنـــان دوراً أساســـياً يف 
ـــتمرار  ـــا لإلس ـــات ودعمه ـــذه املؤسس ـــب ه ـــوف اىل جان الوق
يف تقديـــم خدماتهـــا وتطويـــر أدائهـــا بشـــكل دائـــم. وإتســـم 
هـــذا الدعـــم بشـــموليته وتكامـــل عنـــارصه مـــع بعضهـــا 
البعـــض، وهـــذا عامـــل أســـايس لضـــامن جـــودة العمليـــة 

ـــن:  ـــد تضم ـــة، ولق التعليميّ

ـــاس يف  ـــات، بإعتبارهـــن األس ـــب املربي ـــاً لروات ـــامً جزئي دع
ـــتمراريته. ـــم واس ـــم التعلي ـــامن تقدي ض

ـــا بشـــكل دوري،  ـــاض األطفـــال وصيانته ـــل ري إعـــادة تأهي
ـــاً للطفـــل.  ـــاً وصديق ـــاً آمن يك تكـــون مكان

تزويـــد ريـــاض األطفـــال مبـــا تحتاجـــه مـــن مـــوارد 
ومصـــادر تعلميـــة وألعـــاب تربويـــة وأجهـــزة تكنولوجيـــة.

ـــة  ـــن 20 روض ـــر م ـــات يف أك ـــات واملرف ـــب املربي تدري
ـــع  ـــن املواضي ـــد م ـــم الناشـــط والعدي ـــاليب التعل ـــى أس ع
ـــة  ـــس الرتبوي ـــع األس ـــاءم م ـــي تت ـــة الت ـــة املختص الرتبوي

ـــة. ـــة الحديث العاملي

دعـــم نشـــاطات التشـــبيك بـــني ريـــاض األطفـــال املختلفـــة 
واملؤسســـات التـــي تديرهـــا، والتشـــبيك بـــني هـــذه 
ــز التخاطـــب  ــل تعزيـ ــاض وبـــني األهـــل مـــن أجـ الريـ
ــب يف  ــرتكة تصـ ــة مشـ ــاً بلغـ ــل معـ ــايب والتواصـ اإليجـ

ــة الطفـــل الفضـــى.  مصلحـ

ـــم  ـــم التعلي ـــج دع ـــن برنام ـــيام ضم ـــا والس ـــت تجربتن أوضح
ـــع اليونيســـف، أّن  ـــاون م ـــرة بالتع ـــة املبّك ـــة الطفول يف مرحل
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ـــرة  ـــاحات املتوف ـــق املس ـــن ضي ـــامت م ـــاين املخي ـــوم، تع معل
ـــة وغريهـــا. يضـــاف اىل  ـــة، والشـــبابيّة، والطبيّ للمراكـــز الرتبويّ
ـــوايئ  ـــكل عش ـــأت بش ـــز أنش ـــذه املراك ـــم ه ـــك، أن معظ ذل
وبالتـــايل ال يتمتـــع معظمهـــا باألصـــول الهندســـيّة واالنشـــائيّة 

ـــري.   ـــاء املعاي ـــا لبن ـــا مختلف ـــرض واقع ـــام يف ـــة م الدقيق

إعتمـــدت عمليـــة اإلعـــداد نهجـــاً تشـــاركياً خـــال كامـــل 
ـــث شـــكلت املؤسســـات  ـــا حي ـــري وصياغته ـــورة املعاي ـــرتة بل ف
ــواة  ــرة نـ ــة املبّكـ ــة بالطفولـ ــطينيّة املعنيـ ــة الفلسـ األهليـ
هـــذه العمليـــة وواكـــب القيّمـــون عليهـــا كافـــة مراحـــل 
اإلعـــداد وشـــاركوا يف تقديـــم املاحظـــات والتوصيـــات 
ــاء عـــى خرباتهـــم وواقعهـــم مـــن خـــال ورش عمـــل  بنـ
ــة الـــركاء  ــع كافـ ــا مـ ــم تنظيمهـ ــة تـ ــات فرديّـ وإجتامعـ
واملؤسســـات املعنيّـــة باالضافـــة اىل خـــرباء وعاملـــني يف 
ـــة،  ـــة لبناني ـــات أهلي ـــن مؤسس ـــرة م ـــة املبك ـــال الطفول مج
ـــة  ـــا، عملي ـــة. واســـتندت أيض ـــات حكوميّ ـــات، وجه وجامع
ـــال  ـــاض األطف ـــة اىل ري ـــارات ميداني ـــري عـــى زي ـــداد املعاي إع
داخـــل املخيـــامت الفلســـطينية لتامـــس الواقـــع عـــن كثـــب 

ويك تتناســـب مـــع وضـــع هـــذه الريـــاض.

 وختـــام هـــذه العمليـــة تـــّم تنفيـــذ إختبـــار ميـــداين
األطفـــال يف  ريـــاض  مـــن  إثنـــني  عـــى   pilot testing
مخيّمـــي بـــرج الرباجنـــة والبـــداوي لقيـــاس مـــدى توافـــق 
ـــاء عـــى  ـــم البن ـــد ت ـــري. وق ـــع هـــذه املعاي ـــال م ـــاض األطف ري
ـــايئ  ـــة بشـــكل نه ـــون الوثيق ـــر مضم ـــل وتطوي ـــج لتعدي النتائ
ـــملتها  ـــة ش ـــا يف 13 روض ـــتكمل إختباره ـــث إس ـــي حي وعم

الدراســـة األوليّـــة.

مرتكزات الوثيقة
ترتكـــز وثيقـــة الحـــد األدىن مـــن معايـــري ريـــاض األطفـــال 
ـــة األمـــم املتحـــدة لحقـــوق  ـــة إلتفاقي ـــادئ التوجيهيّ عـــى املب
ـــة  ـــة لحامي ـــة لضـــامن إســـتجابة نوعيّ ـــل )CRC( الرامي الطف

ـــل. الطف

ـــة  ـــراف العامل ـــكل األط ـــي ل ـــادئ إلزام ـــذه املب ـــل به إّن العم
ـــزّوار. ـــركاء وال ـــة لل ـــي إلزاميّ ـــك ه ـــال، كذل ـــع األطف م

ـــري،  ـــكل املعاي ـــاً ل ـــاً ملزم ـــة أساس ـــادئ التوجيهي ـــّكل املب تُش
وهـــي أســـاس يف عمليـــة إختيـــار املوظفـــني والعاملـــني ويتـــم 
األخـــذ فيهـــا يف كل مراحـــل العمـــل يف ريـــاض األطفـــال، 

ـــن: وتتضم

املعايـــري الراميـــة إىل ضـــامن إســـتجابة نوعيّـــة لحاميـــة 
الطفـــل.

املعايري الرامية إىل تلبية إحتياجات حامية الطفل.  

املعايـــري الراميـــة إىل تطويـــر اســـرتاتيجيات مامئـــة 
لحاميـــة الطفـــل.

وتحقيقـــاً لجميـــع مـــا ســـبق، تلتـــزم ريـــاض األطفـــال مبـــا 
ـــل  ـــال يف العم ـــة األطف ـــا لحامي ـــري الّدني ـــة املعاي ورد يف وثيق
ــه  ــا فيـ ــل مبـ ــق العمـ ــع فريـ ــال توقيـ ــن خـ ــاين، مـ اإلنسـ
ـــة  ـــى مدون ـــل ع ـــني و أُه ـــني، ومتطوع ـــني، وعامل ـــن ُمعلم م
ـــل  ـــة الطف ـــزام بحامي ـــن اإللت ـــة تضم ـــة بالروض ـــلوٍك خاص س

ـــى:  ـــث ترع بحي

أحـــد أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه التعليـــم يف مرحلـــة 
ــاب  ــي غيـ ــطيني هـ ــط الفلسـ ــرة يف الوسـ ــة املبّكـ الطفولـ
مرجعيـــة موحـــدة تضـــع األســـس الرتبويـــة وتوّحـــد املفاهيـــم 
التعلميّـــة مـــن جهـــة، وتضمـــن جـــودة األداء مبـــا يتـــاءم 
ـــوق  ـــة لحق ـــات الدوليّ ـــل واإلتفاقي ـــة الطف ـــس حامي ـــع أس م
الطفـــل والسياســـات الرتبويـــة املعتمـــدة عامليـــاً مـــن 
ـــة كل  ـــات األهلي ـــل املؤسس ـــه، تعم ـــاء علي ـــرى. بن ـــة أخ جه
بحســـب قدراتـــه وخرباتـــه وإمكانياتـــه فتتفـــاوت نوعيّـــة 
التعليـــم ومنهجيـــة العمـــل والرؤيـــة الرتبويـــة مـــام يؤثـــر 
عـــى الخدمـــة الرتبويـــة وعـــى البيئـــة التعلميّـــة داخـــل 
ـــايل عـــى أداء األطفـــال ونتائجهـــم يف املراحـــل  ـــاض وبالت الري

التعلميـــة الاحقـــة.

ــن  ــد األدىن مـ ــة الحـ ــاءت وثيقـ ــق، جـ ــذا املنطلـ ــن هـ مـ
ـــر  ـــع، ولتوف ـــذا الواق ـــب ه ـــال لتخاط ـــاض األطف ـــري ري معاي
ـــاً  ـــاض مرجع ـــال ويف الري ـــع األطف ـــني م ـــات وللعامل للمؤسس
ـــة  ـــري بيئ ـــم، ويف توف ـــر عمله ـــه يف تطوي ـــتناد علي ـــاً لإلس عملي
ــة الئقـــة تتائـــم مـــع املعايـــري العامليّـــة واألســـس  تعلميّـ
ـــامت  ـــروف املخي ـــع وظ ـــع واق ـــة م ـــون متوامئ ـــة وتك الرتبوي
الفلســـطينية. وتهـــدف هـــذه املعايـــري بشـــكل أكـــر دقـــة اىل 
ـــف  ـــن مختل ـــال م ـــاض األطف ـــم يف ري ـــودة التعلي ـــني ج تحس
ـــل  ـــى الطف ـــم ع ـــذا التعلي ـــر ه ـــني أث ـــايل تحس ـــه وبالت جوانب
ـــن  ـــك م ـــه وذل ـــل ل ـــتقبل أفض ـــاء مس ـــاهم يف بن ـــكل يس بش

ـــال: خ

اإلتفـــاق عـــى مبـــادئ مشـــرتكة بـــني الجهـــات املعنيـــة 
ـــى  ـــة الفض ـــس والبيئ ـــول األس ـــراد ح ـــات وأف ـــن مؤسس م

ـــرة. ـــة املبّك ـــة الطفول ـــم يف مرحل للتعلي

توفـــري مرجعيـــة موحـــدة وســـهلة االســـتخدام لقيـــاس 
وتطويـــر نوعيـــة التعليـــم يف مرحلـــة الطفولـــة املبّكـــرة 

تطـــال كافـــة جوانبـــه ووضعهـــا مبتنـــاول الجميـــع.

املســـاهمة يف تحســـني نوعيـــة التعليـــم يف مرحلـــة 
الطفولـــة املبّكـــرة يف الوســـط الفلســـطيني مـــن خـــال 

ــا. ــد بهـ ــل عـــى التقيّـ ــري والعمـ ــذه ااملعايـ تبنـــي هـ

آليـــة بلـــورة وثيقـــة الحـــد األدنـــى مـــن 
معاييـــر ريـــاض األطفـــال

إســـتندت وثيقـــة الحـــد األدىن مـــن املعايـــري عـــى دراســـة 
مكتبيـــة لفهـــم أوضـــاع ريـــاض األطفـــال والتعليـــم يف 
ــطينية يف  ــامت الفلسـ ــرة يف املخيـ ــة املبّكـ ــة الطفولـ مرحلـ
ـــة  ـــق املرتبط ـــن الوثائ ـــدد م ـــة ع ـــة اىل مراجع ـــان باإلضاف لبن
ــاص  ــكل خـ ــرة بشـ ــة املبّكـ ــة الطفولـ ــم يف مرحلـ بالتعليـ
ـــادر  ـــة مص ـــذه املراجع ـــملت ه ـــام. ش ـــكل ع ـــال بش وباألطف
عديـــدة مثـــل معيـــار الهيئـــة الوطنيـــة للطفولـــة يف الواليـــات 
ـــري املعتمـــدة يف عـــدد  املتحـــدة األمريكيـــة NAEYC، واملعاي
مـــن الـــدول العربيـــة مثـــل االردن، ...، كـــام إســـتندت اىل 
املراجـــع ذات العاقـــة مثـــل إتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 
ــل يف  ــة الطفـ ــا لحاميـ ــري الدنيـ ــل، واملعايـ ــوق الطفـ لحقـ

العمـــل اإلنســـاين الصـــادرة عـــن منظمـــة اليونيســـف. 

ـــري بعـــني  ـــة الحـــد االدىن مـــن املعاي ـــل، أخـــذت وثيق يف املقاب
اإلعتبـــار واقـــع املخيـــامت الفلســـطينية يف لبنـــان وواقـــع 
ـــة العاملـــة يف هـــذه املخيـــامت. كـــام هـــو  املؤسســـات األهليّ
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مصلحـــة الطفـــل الفضـــى: عنـــد إتخـــاذ أّي قـــرار يتعلّـــق 
ـــل الفضـــى  ـــاة مصلحـــة الطف ـــم مراع ـــل، يجـــب أن يت بالطف

أوالً وقبـــل كل يشء.

ـــع  ـــع بجمي ـــال الحـــق يف التمتّ ـــع األطف ـــز: لجمي ـــدم التميي ع
الحقـــوق املنصـــوص عليهـــا يف إتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، 
ودون متييـــز ضـــد أي طفـــل عـــى أســـاس الجنـــس، أو 
ـــن،  ـــون أو الدي ـــي، أو العـــرق، أو الل ـــامء اإلثن الســـن، أو اإلنت

أو القـــدرات البدنيـــة، ومـــا إىل ذلـــك.

ـــي  ـــرارات الت ـــاركة يف الق ـــق يف املش ـــال الح ـــاركة: لألطف املش
تؤثـــر عـــى حياتهـــم، ويتضمـــن ذلـــك ُمراعـــاة مـــا يـــي 

عنـــد العمـــل مـــع األطفـــال:

ـــات  ـــدر للمعلوم ـــرّة كمص ـــال الح ـــومات األطف ـــتخدم رس تُس
ـــرارات. ـــاذ الق ـــد إتخ ـــال ومشـــاعرهم عن ـــكار األطف حـــول أف

إتاحـــة الفرصـــة لألطفـــال لطـــرح األفـــكار واآلراء، ومناقشـــتها 
مـــع البالغـــني، واإلعتـــداد بآرائهـــم كجـــزء مـــن عمليـــة صنـــع 

القـــرار.

مضمـــون وثيقـــة الحـــد األدنـــى مـــن معاييـــر 
ريـــاض األطفال

ـــال  ـــاض األطف ـــري ري ـــن معاي ـــد األدىن م ـــة الح ـــي وثيق تغط
كافـــة جوانـــب العمـــل يف ريـــاض األطفـــال مـــن الناحيـــة 
الرتبويّـــة، واالداريّـــة والسياســـيّة وغريهـــا، مـــن خـــال 
ســـبعة محـــاور أساســـيّة ينـــدرج تحـــت كل منهـــا عـــدد 

مـــن األبعـــاد التـــي تتضمـــن مجموعـــة مـــؤرشات عمليّـــة، 
وجـــاءت عـــى الشـــكل التـــايل: 

محـــور البيئـــة الماديـــة، ويتضمـــن 82 مـــؤرشاً 
والبيئـــة  الداخليّـــة  البيئـــة  بعديـــن:  ضمـــن  ينـــدرج 

الخارجيّـــة.

ــن 28  ــادة، ويتضمـ ــراف والقيـ ــور اإلشـ محـ
مـــؤرشاً ينـــدرج ضمـــن ثاثـــة أبعـــاد: رشوط إشـــغال 

الوظيفـــة، قيـــادة الفريـــق، والسياســـات.

محـــور فريـــق العمـــل، ويتضمـــن 33 مـــؤرشاً 
ينـــدرج ضمـــن بعديـــن: متطلبـــات إشـــغال الوظيفـــة، 

واملهـــارات. 

محـــور التقييـــم والتقويـــم، ويتضمـــن 20 
مـــؤرشاً ينـــدرج ضمـــن بعديـــن: تقييـــم مســـتوى أداء 

األطفـــال، وتقييـــم أداء املعلمـــني.

محـــور التعلـــم والتعليـــم، ويتضمـــن 32 مـــؤرشاً 
ـــن: املنهـــاج، وســـلوك األطفـــال. ـــدرج ضمـــن بعدي ين

محـــور الصحـــة والتغذيـــة، ويتضمـــن 19 مـــؤرشا 
ينـــدرج ضمـــن بعديـــن: الصحـــة، والتغذيـــة.

ــدرج  ــؤرشاً ينـ ــن 11 مـ ــات، ويتضمـ ــور العالقـ محـ
ضمـــن بعديـــن: التواصـــل مـــع األرس، والتشـــبيك مـــع 

الهيئـــات الصديقـــة املحليـــة.

شـــملت الوثيقـــة باالضافـــة اىل املعايـــري واملـــؤرشات لـــكل 

ـــدى  ـــن م ـــق م ـــائل املقرتحـــة للتحق ـــن الوس ـــدداً م محـــور، ع
ــة  ــت صياغـ ــد متـ ــري. وقـ ــذه املعايـ ــن هـ ــة كل مـ مطابقـ
ـــهلة  ـــة س ـــق بطريق ـــاس والتحق ـــل للقي ـــكل قاب ـــري بش املعاي
ـــا  ـــة متابعته ـــال معني ـــة أطف ـــة أو روض ـــة مؤسس ـــمح ألي تس

والبنـــاء عليهـــا لتبنيهـــا بشـــكل عمـــي.

مـــن  األدنـــى  الحـــد  وثيقـــة  بعـــد  مـــاذا 
األطفـــال؟ ريـــاض  معاييـــر 

ســـترتكز الجهـــود يف املرحلـــة املقبلـــة عـــى وضـــع املعايـــري 
ــال العاملـــة يف  موضـــع التنفيـــذ العمـــي يف ريـــاض األطفـ
ـــل  ـــر دلي ـــم تطوي ـــك، ت ـــق ذل ـــطيني. ولتحقي ـــط الفلس الوس
ــتهدفة  ــال املُسـ ــاض األطفـ ــن ريـ ــة مـ ــردي لــــ 15 روضـ فـ
اإليجابيـــة،  النقـــاط  أهـــم  يتضمـــن  أوليّـــة  كمرحلـــة 
والتوصيـــات الخاّصـــة بـــكل منهـــا بهـــدف تطويـــر أدائهـــا 
لينســـجم مـــع مـــا ورد يف وثيقـــة الحـــد األدىن مـــن ريـــاض 
ــة  ــات البيئيـ ــات للتعديـ ــن توصيـ ــا مـ ــا فيهـ ــال مبـ األطفـ
ـــال  ـــن خ ـــواء م ـــة س ـــة الرتبوي ـــات، والعمليّ ـــر السياس وتطوي

ــة. ــراءات املتابعـ ــة أو إجـ ــج التدريبيّـ الربامـ

ــف،  ــع اليونيسـ ــة مـ ــاون بالراكـ ــة التعـ ــتقوم مؤسسـ وسـ
بالعمـــل عـــن كثـــب لدعـــم ومواكبـــة ريـــاض األطفـــال يف 
عمليـــة تطبيـــق املعايـــري التـــي تطرحهـــا الوثيقـــة كل بحســـب 
إحتياجاتـــه وظروفـــه. كـــام ســـيتم العمـــل خـــال العـــام 
2018 عـــى إســـتهداف عـــدد آخـــر مـــن ريـــاض االطفـــال 
ـــوة  ـــم أس ـــم ودعمه ـــل معه ـــة للعم ـــم الفرديّ ـــر أدلته وتطوي
مبـــا تـــم إنجـــازه مـــع املؤسســـات االخـــرى، عـــى أمـــل ان 

ـــاض  ـــة عمـــل كافـــة ري يتوافـــر الدعـــم املـــايل املطلـــوب ملواكب
األطفـــال يف املخيـــامت الفلســـطينية لتصبـــح مبعظمهـــا 
ـــة  ـــل ملصلح ـــا بالكام ـــى تبنيّه ـــادرة ع ـــري وق ـــة للمعاي مطابق
ــة،  ــة آمنـ ــاء بيئـ ــاهمة يف بنـ ــطيني، وللمسـ ــل الفلسـ الطفـ
ـــايب  ـــم والتواصـــل اإليج ـــى التعلّ ـــة تشـــجع ع ـــة، وغنيّ متفاعل

وتكـــون صديقـــة للطفـــل وللمربيـــة.
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المصطلحات األساسية الخاصة بالوثيقة

هو أقل مستوى ممكن القبول به من املعايري الخاصة برياض األطفال، الحد األدىن من املعايري
والتي تضمن تعلّم الطفل وتلقيه للخدمات الرتبويّة يف بيئة آمنة 

وصديقة لألطفال.

1

مرحلة تربية وتعليم تضم أطفاالً ترتاوح أعامرهم ما بني 3 – 6 رياض األطفال
سنوات، ويتم خالها العمل عى تطوير املفاهيم واملهارات املختلفة 

لتنمية إمكانات األطفال امللتحقني بها كافة مع مراعاة الفروق الفردية 
يف القدرات واإلمكانات.

2

هو املجال الكبري الذي يتضمن مجموعة من األبعاد.املحور 3

هو الجزء الفرعي من املحور، بحيث يُفّصله ليُصبح أكر تحديداً إىل البُعد
عدة معايري.

4

يُعرّف املعيار بأنه النموذج الذي يُستند إليه لقياس درجة إكتامل أو املعيار
كفاءة عملية ما، ويضم كل معيار مجموعة من املؤرشات.

5

متغرّي كمّي أو نوعّي، وهو وسيلة موثوقة لقياس مستوى اإلنجاز أو املؤرّش
للكشف عن التغريات املرتبطة بالتدخل التطوري أو للمساعدة عى 

تقييم أثر هذا التدخل من خال عبارات محددة وإجرائية لوصف ما 
يُتوقّع عمله لتحقيق املعيار.

6

التعريفاملصطلح

األدلة التي يتم اإلستناد إليها يف تحديد مستوى إستجابة الروضة ملا طرق التحقق
ورد يف وثيقة الحد األدىن من معايري رياض األطفال.

7

تحديد مستوى األداء الحايل للطفل نسبة لعدد من املهارات النامئية التقييم
والتطورية باستخدام أدوات ُمناسبة وموثوقة.

8

عملية مستمرة تستند إىل نتائج التقيم وتهدف إىل تطوير األداء الحايل التقويم
للطفل عى املهارات التي مل يحقق عليها نجاحاً وتوثيق مستوى 

تطّوره فيها بشكل دوري، وباستخدام األساليب والوسائل املُناسبة، كام 
ويستخدم يف تعديل/تغيري أسلوب أو اسرتاتيجيات التدريس بغرض 

تحقيق املخرجات املرغوب فيها.

9

هو عبارة عن قياس وصفي لتحديد مستوى ما اكتسبه الطفل مقياس التقدير
من معارف ومهارات، وتُوفّر للمعلم معلومات حول الخصائص أو 

املؤرشات التي يرغب يف معرفتها حول الطفل أو يتطلّع إىل تحقيقها يف 
أدائه، وفق مقياس متدرج سبق تحديده، وتندرج التقديرات فيه عى 
خط متصل يعكس مستوى األداء بالتسلسل من األفضل إىل األضعف، 

وقد يكون مقياس التقدير ثنايئ، أو ثايث، أو رباعي، أو خاميس.

10

الطفل أو القارص هو أّي شخص يقّل عمره عن 18 عاماً، وفقاً إلتفاقية الطفل
األمم املتحدة لحقوق الطفل. ويُعترب القارصون غري قادرين عى تقيم 

وفهم عواقب إختياراتهم وإعطاء املوافقة املستنرية.

11

التعريفاملصطلح
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يشري إىل مستوى الزيادة يف مهارات الطفل يف الجوانب املعرفية التطّور
واالجتامعيّة واالنفعاليّة والحسيّة والحركيّة والتواصليّة اللغويّة مقارنة 

مع مستوى األداء املتوقع لعمره الزمني، وعادة ما تُستخدم أدوات قياس 
األداء الحايل لألطفال يف تحديد مستوى التطّور، كام وميكن استخدام 

أدوات القياس املعياريّة أو غريها من أساليب القياس األخرى املناسبة.

13

عملية تفاعليّة تنتقل فيها الخربات واملعارف واملعلومات من املعلم إىل التعليم
املتعلّم، وهي عملية هدفها إيصال هذه املعلومات مبارشة للمتعلم.

14

موقف يكتسب من خاله الطفل املعلومات والخربات واملعارف أثناء التعلّم
لعبه أو مشاركته يف نشاط ما.

15

هي اإلساءة التي ينتج عنها أذى جسدي فعّي أو كامن لطفٍل ما سواء اإلساءة الجسديّة
من خال رضبه أو ركله أو هزه، ويتضمن ذلك العلم بها، أو اإلشتباه 

بها وعدم منعها، أو التعامل مع امليُسء، وإتخاذ اإلجراءات املُناسبة 
عند العلم بها.

16

هي األذى الناجم عن سوء املعاملة العاطفية اإلنفعاليّة املستمرة أو اإلساءة العاطفية )اإلنفعالية(
الشديدة، أو إشعار الطفل برفضه، ويتضمن ذلك العقوبات املهينة 

والتهديدات وعدم تقديم الرعاية العاطفيّة اإلنفعاليّة، مام يؤدي 
إىل آثاٍر سلبيٍة عى سلوك الطفل وتطوره العاطفي اإلنفعايل بصورة 

تتناسب مع عمره الزمني ومستوى تطوره.

18

اإلعتداء الجنيس املبارش، أو التهديد باإلعتداء الجنيس سواء بالقّوة يف اإلساءة الجنسية
ظل ظروف غري متكافئة، أو قرسيّة، أو عن طريق إساءة إستخدام 

السلطة.

19

تضم كافة األفعال التنظيمية داخل الغرفة الصفيّة بشكل خاص إدارة السلوك
والروضة بشكل عام، التي تستهدف زيادة حدوث السلوك املقبول 

اجتامعيا والذي يتناسب مع كل موقف من املواقف التي يتواجد فيها 
الطفل.

20

يحدث عندما ال تتم تلبية اإلحتياجات األساسية للطفل مثل الغذاء اإلهامل
والدفء والرعاية الطبية، أو الفشل يف حامية الطفل من التعرّض ألّي نوع 

من املخاطر، مام يؤثر بشكل خطري عى صحته، أو مشاعره، أو تطّوره.

17

ُمساعدة األطفال عى ضبط سلوكهم بأنفسهم، أو تعليمهم السلوكيات توجيه السلوك
املناسبة. ويختلف عن تعديل السلوك ألنه يُساعد الطفل عى تطوير السلوك 

اإليجايب ذاتياً وبالطرق اإليجابية، دون استخدام العقاب لضبط سلوكه.

21

قيام الطفل بأداء نفس السلوك الذي يقوم به شخص آخر، سواء النمذجة
أكان هذا السلوك أدايئ )جسدي( أو لفظي، وهذه العملية أساسيّة 

يف معظم مراحل التعلّم اإلنساين يتعلم من خالها الفرد معظم 
اإلستجابات من ماحظته لآلخرين وتقليدهم.

22

املصطلح التعريفاملصطلح التعريف

الزيادة الكميّة يف الوزن أو الطول، ويتضمن ذلك الّنمو الجسدي أو الّنمو
الجسمي للطفل، وعادة ما تستخدم أدوات القياس الرقميّة يف تحديد 

مستوى الّنمو.

12
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1
البيئة المادّية -----------------------

يشــري محــور البيئــة املاديـّـة اىل البيئــة الداخليّــة مبــا فيهــا مــن نوافــذ، وطــاء، وأرضيــات، 

ــن  ــة إدارة، وأماك ــة، وغرف ــة، وتدفئ ــاءة، وتهوي ــامل، وإض وأدراج، وس
ُمخصصــة للبالغــن، وغــرف صفّيــة، وقاعــات داخلّيــة، وحّممــات، 
وأثــاث، وتجهيــزات، إضافــة إىل األلعــاب، والوســائل التعليمّيــة، وأخــريا 
التصميــم الداخــي. ويتضمــن هــذا املحــور بعــداً آخــر وهــو البيئــة الخارجيّــة مبــا فيهــا مــن 
مبنــى، وإجــراءات ســامة، وتجهيــزات خارجّيــة، وجميــع مــا يتناولــه هــذا املحــور 
ــو الطفــل وتطــوره، إضافــة إىل تيســري عمــل املُعلــامت  يف بنــوده يُراعــي مــدى جاهزيتــه لتيســري منّ

معــه.

المحور األول



املعيار الثالث

األرضيات
املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة

املعيار الرابع 

األدراج والساللم
املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارش

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة النـــــــوافــــذ

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثاين

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل مواصفات الطاء يف سجات املركزطالء الجدران

شبابيك الروضة مزودة بحديد حامية آمن ومبسافات 
آمنة تقل عن 23 سم يك ال تنحر رؤوس وأجسام 

األطفال.

3

النوافذ آمنة تُفتح بطريقة السحب، والحواف والزوايا 
مغطاة.

1

الشبك عى النوافذ متوافر ملنع دخول الحرات. 2

طاء الجدران من مواد آمنة تخلو من الرصاص. 4

طاء الجدران قابل للتنظيف. 5

األلوان زاهية ٌمتناسقة مع بعضها )ُمناسبة للنشاط 
الخاص بكل موقع من مواقع الروضة(.

6

األرضيات من نوعية تحمي األطفال والبالغني من 
االنزالق والسقوط )مثال عى األرضيات املُناسبة: الباط 

 ،PVC الخشن، األرضيات املطاطة املُمتصة للصدمات
الباركيه، األرشطة الاصقة املانعة لإلنزالق(. 

ُمالحظة: ُيسمح بوضع سجادة مبساحة ُمناسبة لتنفيذ األنشطة 
األرضية كزاوية الهدوء.

7

األرضيات قابلة للتنظيف دون أن تُصدر روائح نفاذة 
ُمثرية للحساسية.

8

يتوفر عى طريف الدرج درابزين آمن إلستخدام األطفال، 
بحيث يكون ارتفاعه مبستوى يد الطفل وحجم ممسكه 

مناسب لحجم قبضة يده.

9

فتحات درابزين الدرج )إن ُوجدت( مبسافات آمنة تقل 
عن 23 سم حتى ال تنحر رؤوس وأجسام األطفال 

)يُقبل إضافة شبك حامية عى الدرابزين للحيلولة دون 
تعرض األطفال للخطر(.

10
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املعيار السابع

األماكن الُمخصصة
لفريق العمل

ُطرق التحقق: جولة يف املبنى + املُاحظة املُبارشة + االستفسار من 
اإلدارة وأعضاء فريق العمل + االطاع عىل برنامج التنظيف اليومي للحّممات

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار السادس

ُطرق التحقق: ُمراجعة املخططات الهندسية + املُاحظة املُبارشة + االستفسار من اإلدارة وأعضاء فريق العملغرفة اإلدارة

املعيار الخامس

اإلضاءة والتهوية
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االستفسار من اإلدارة وأعضاء فريق العملوالتدفئة

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

األدراج ُمبلطة بأرضيات تقي األطفال من خطر االنزالق. 11

االدراج تخلو من أي معيقات أو أتربة أو حجارة قد 
تتسبب يف أذى األطفال.

12

اإلضاءة ُمناسبة يف الغرف الصفيّة والقاعات 
الداخليّة)تُقبل إجراءات اإلضاءة الصناعيّة يف حال مل 

تكن اإلضاءة ُمامئة(.

13

اإلضاءة يف املمرات والدرج مناسبة. 14

التهوية يف الغرف الصفيّة والقاعات الداخلية ُمامئة 
)تُستخدم إجراءات التهوية الصناعيّة يف حال مل تكن 

التهوية ُمامئة(.

15

التدفئة متوفرة وآمنة وفقا لحاجات وامكانات الروضة. 16

مينع التدخني داخل الروضة منعاً باتاً. 17

غرفة اإلدارة ُمقابلة ملدخل الروضة. 18

غرفة اإلدارة تضم مكتباً وكريس مكتب وكرايس للزوار. 19

غرفة اإلدارة تضم خزائن لحفظ القرطاسية وامللفات. 20

غرفة اإلدارة تضم حاسوباً وطابعة وآلة تصوير. 21

غرفة اإلدارة تضم القرطاسية األساسية الازمة من أوراق 
تصوير، وأقام رصاص، وأقام لوح، إلخ.

22

مكان السرتاحة أعضاء فريق العمل. 
ُمالحظة: ُيقبل أن يكون ضمن غرفة اإلدارة إذا كانت مساحة 

الروضة ال تسمح بتخصيص غرفة ُمنفصلة لهذه الغاية.

23
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املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار التاسع

ُطرق التحقق: جولة يف املبنى + املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارش + االطاع عىل برنامج التنظيف اليوميالقاعات الداخلّية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار العارش

ُطرق التحقق: جولة يف املبنى + املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارش + االطاع عىل برنامج التنظيف اليوميحّمامات األطفال

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثامن

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارش + االطاع عىل برنامج التنظيف اليوميالغرف الصفّية

يتوفر يف املوقع خزائن ألعضاء فريق العمل لحفظ 
أغراضهم الشخصيّة.

24

حامم خاص لفريق العمل. 25

الحامم نظيف ومعقم وفق برنامج يومي. 26

املطبخ ُمزود بالتجهيزات املُناسبة )غاز وثاجة صالحة 
لاستخدام -تُستخدم يف حفظ أغذية األطفال التي 

تتطلب ذلك لحني التقديم- ومجى، وخزائن حائط، 
وأدوات مطبخ مناسبة، وشفاط لطرد الروائح(.

27

املساحة الداخلية املُخصصة لكل طفل ال تقل عام 
نسبته مرت ُمربع لكل طفل عى أال يزيد عدد األطفال 

يف كل غرفة صفيّة عن 22 طفا مبُعّدل شخص بالغ: 
18 طفا )البالغ: ُمعلمة وُمساعدة ُمعلمة(.

28

يتم تنظيف الغرف الصفيّة وفق برنامج يومي محدد. 29
 حاممات األطفال تتوافر مبعدل حامم لكل عرين 

طفا.
34

تتوفر يف املوقع مساحة داخليّة )متعددة األهداف(، 
وتُستخدم لتطوير املهارات الحركيّة العامّة يف الشتاء 

والطقس البارد عى أال تقل مساحتها عن 20 مرتاً 
مربعاً.

30

املساحة الداخليّة ُمزودة بالتجهيزات الازمة مثل: 
ألعاب التسلق، والتحرك لألمام، والدوران، والتحرك 

لألسفل.

31

املساحة الداخليّة خالية من األعمدة، ويف حال 
وجودها تتم تغطيتها مبواد متتص الصدمات. 

مثال: جلد محشو بإسفنج.

32

القاعة الداخلية نظيفة وفق برنامج يومي. 33
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املعيار الثاين عرش

األثاث والتجهيزات
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارشالخاصة باألطفال

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الحادي عرش

ُطرق التحقق: جولة يف املبنى + املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارشسهولة الوصول والتنقل

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

ارتفاع مقعد الحامم مناسب لحجم األطفال 35-40سم. 35

مغاسل األطفال تتوافر مبعدل مغسلة لكل عرين طفا.  36

يرتاوح إرتفاع املغسلة ما بني 60-80 سم. 37

يتم تنظيف الحاّممات وتعقيمها وفق برنامج يومي. 38

املمرات واضحة بشكل مُيّكن األطفال من التنقل من 
منطقة ألخرى بدون التسبب بازعاج األطفال اآلخرين.

39

يخلو املبنى والغرف الصفيّة من أي أدوات أو ُمعدات 
خردة غري ُمستخدمة تُوضع بطريقة تُشّكل خطرا عى 

السامة العامة وعى الطفل.

41

عند توافر مراوح يف السقف، يجب أن يكون إرتفاع الجزء 
األسفل من املروحة عن أرض الغرفة 2 م كحد أدىن.

42

مشارب املياه الصالحة للرب يف الروضة، تتحقق فيها 
رشوط األمن والسامة العامة.

43

مربدات املياه تتحقق فيها رشوط السامة العامة. 44

تتم تغطية النوافذ بستائر لحامية األطفال من أشعة 
الشمس.

ُمالحظة: ُيشرتط أن تكون مبستوى طول الشباك، وأال تصل 
إىل األرض، وأن تكون من النوعية التي تُفتح وتُغلق عن طريق 

السحب دون أحبال.

45

أثاث الروضة الداخي- خاصة أثاث الغرف الصفيّة- ذو 
حواف محدبة خال من املخاطر.

46

إرتفاع الكرايس يسمح للطفل بأن يجلس وأقدامه عى 
االرض.

ُمالحظة: يجب ان يرتاوح ارتفاع الكريس ما بني 30 و 35 سم.

47

مواصفات املبنى تتناسب مع معايري االبنية الخاصة باألشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة )1: 6 يف املنحدرات(، بحيث 

يتيرُس الوصول اىل املرافق، والحاممات، واملغاسل، واملشارب، 
وساحات اللعب الخارجية، ومختلف املرافق الصفيّة.

40
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املعيار الثالث عرش

األلعاب والوسائل
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + شهادة املنشأ لأللعاب + االطاع عىل برنامج تنظيف وتعقيم األلعابالتعليمّية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

جميع األلعاب واألدوات التعليمية يف الروضة مصنوعة 
من مواد متينة وآمنة، وسهلة التنظيف.

53

يتوفّر رسير/ أو فراش ُمناسب قابل للطّي مع بطانيّة 
للطفل املريض أو املرهق يف الغرفة الصفيّة أو يف غرفة 

اإلدارة أو املُعلامت.

52

يتم ترتيب وعرض املواد واألدوات التعليميّة عى رفوف 
يف متناول أيدي األطفال تشجعهم عى إستخدامها 

بأنفسهم وبدون مساعدة. 

51

خزائن لوضع إحتياجات كل طفل عى حدى.
ُمالحظة: معنونة باسمه وصورته ملن هو دون الرابعة من العمر.

49

تتوفر طاوالت مربّعة أو مستطيلة بحواف آمنة لألنشطة 
الصفيّة بإرتفاع 51-65 سم مبا يسمح لألطفال بالجلوس 

بطريقة مريحة.

48

عّاقة معاطف ال يزيد إرتفاعها عن 80-90سم.
ُمالحظة: معنونه باسم كل طفل وصورته ملن هو دون الرابعة 

من العمر/ يف موقع التعليق الخاص به.

50

يتم تعديل التجهيزات وتكييفها لتُتيح لألطفال ذوي 
اإلحتياجات الخاصة املشاركة التامة يف انشطة الروضة.

54

املواد والتجهيزات تتناسب مع العمر الزمني والتطوري 
للطفل لتيسري اللعب الفردي أو مع األقران، وبكميات 

كافية لقيام كل طفل باألنشطة التي تلبي اهتامماته 
واحتياجاته لضامن انشغال الطفل بشكل كاف.

55

تتوزّع هذه التجهيزات عى األركان التالية )تتضمن األركان 
أمثلة عى األدوات الواجب توفرها(:

ا. ركن املهارات اليدوية: أقالم الرصاص، وأقالم التلوين، والخرز، واألربطة 
واللوحات املثقبة، والصلصال، وأوراق، وقصاصات الصقة، ومقص، 

ومكعبات خشبية وبالستيكية بأحجام متنوعة.

ب. ركن الدراما: مواد تُشّجع احرتام وتقدير االختالفات الثقافية، والقيم، 
واملُعتقدات لألطفال وأرُسهم، وأمثلة ملالبس بعض املهن، وصور لثقافات 

متنوعة.

ج. الركن الحيس: الرمل، واملاء، والطحني، والدهان/ الطالء، والقوالب/ 
القطاعات، وأدوات السكب، وغراء، وصمغ.

د. ركن املوسيقى: اآلالت واألدوات املوسيقية.
ه. ركن الهدوء/ القراءة: القصص، والصور، والبطاقات، واملواد السمعية، 
واألقراص املدمجة CDs، والحاسوب، وأدوات الكتابة املتنوعة، وبطاقات 

الحروف.

و. ركن الرياضيات: أدوات قياس، وأشكال هندسية ثنائية وثالثية االبعاد، 
وبطاقات األرقام، وعيدان وأدوات أخرى الستخدامها يف العد، ومعداد.

ز. ركن العلوم: خرائط، ومجسم الكرة األرضية، وتقويم زمني، وساعة 
حائط، وبوصلة، وساعة رملية، ومناذج بالستيكية للحيوانات، ووسائل 
النقل، وعدسات ُمكربة، ومكرب للصوت، ومرآة، ومغناطيس، وأحواض 

لزراعة النباتات، وصور لجسم اإلنسان.

56
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املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الرابع عرش

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشةالتصميم الداخلي

األلعاب والوسائل التعليمية معقمة ومنظفة وفق 
برنامج اسبوعي محدد.

57

ُهناك عامات واضحة تدل عى مخارج الطوارئ يف 
املبنى الذي يتوفّر فيه أكر من مخرج. 

60

تتوفر يف األماكن املعزولة يف الروضة فرص ملُاحظة 
األطفال والكبار من قبل ُمراقٍب خارجي.

59

تُصمم البيئة الداخليّة بطريقة مُتّكن املوظفني من 
اإلرشاف عى األطفال سمعيّاً وبريّاً )يف حال تعّذر ذلك 

تُقبل كامريات املُراقبة أو نافذة شفافة آمنة، أو املرآة 
األُحادية االتجاه(.

58
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املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + القياس املُبارش + االطاع عىل سجات البناء للتأكد من نوعية طاء الجدران املُستخدمالمبنى

يتوفر يف الساحات الخارجية مساحات تشجع القيام 
بالتامرين الرياضيّة ومهارات حركة العضات الكبرية يف 

الهواء الطلق. 

61

مكان وقوف وسائط النقل الخاّصة بالروضة أو مبقدمات 
الرعاية أو اإلداريني إن ُوجدت بعيدة عن مكان لعب 

األطفال وخط سريهم وركضهم يف الساحة.

62

معدات وألعاب التأرجح والتسلق والتوازن مثبتة 
بطريقة آمنة وعى أرضية لينة )رمل/ حشيش / أو أي 

مادة تحافظ عى السامة العامة(.

63

التعامل مع مصادر التلوث واملخاطر املوجودة خارج 
مساحة الروضة وعند مدخلها الخارجي، وفق رشوط 
السامة الصحية والبيئية. تتنوع مصادر التلوث بني 
بيولوجية، وكيميائية، وفيزيائية، وسمعية، فضا عن 

مصادر الطاقة الكهربائية ذات الضغط العايل. أمثلة عى 
ذلك: تركيب شفاط ملوتورات الكهرباء، أو تركيب زجاج 

عازل للصوت، أو توفري أجهزة تنقية الجو، أو تخزين 
املواد الكيميائية يف أماكن معزولة محكمة االغاق 

بعيدا عن أماكن تواجد األطفال، والتنظيف الفوري 
ألي من املخلفات البيولوجية كرباز القطط او الحرات 

والحيوانات امليتة التي قد تشكل خطرا عى صحة 
األطفال.

64

مبنى الروضة مراقب باستمرار وله بوابة محكمة 
اإلغاق. 

65

سياج أو حواجز طبيعية حول الحفر، واملعدات 
الكهربائية، الخ، يف الساحات الخارجية لحامية األطفال 

من أية مخاطر محتملة.

66

املبنى والساحات واملواد التي يستخدمها األطفال ومن 
يعمل معهم مدهونة بطاء خال من الرصاص.

67

األرضيات الخارجيّة من نوعية تحمي األطفال والبالغني 
من االنزالق والسقوط.

68

مواصفات املبنى تتناسب مع معايري االبنية الخاصة 
باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، بحيث يتيرُس 

الوصول اىل ساحات اللعب الخارجية )1: 6م عى 
املنحدرات(.

69

ملعب مظلل مبادة تقي من حرارة الشمس واملطر 
مساحته كافية لضامن سامة األطفال.

ُمالحظة: يف حال كانت املظلة من الزينكو يتم عزلها بالصوف 
الصخري وتكون خالية من مادة الرصاص واالسبستوس.

70
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املعيار الثالث

تجهيزات البيئة
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل برنامج تنخيل الرمل + ُمقابلة أعضاء فريق العملالخارجّية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثاين

تجهيزات وإجراءات
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل برنامج الصيانة + االستفسار من فريق العملالسالمة

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املبنى الخارجي للروضة يضم املعّدات الازمة لحاالت 
الطوارئ مثال: طفاية حريق.

71

يأخذ املوظفون حقيبة اإلسعافات األوليّة يف األلعاب 
الخارجيّة، والرحات امليدانيّة، والتنزهات البعيدة عن 

املوقع.

72

تُنظّم ساحة اللعب الخارجيّة بحيث تكون خالية من 
العوائق ويتمكن املوظفون من مراقبة األطفال بريّاً 

وسمعيّاً، ويتخذوا إجراءات لتصويب أو تجّنب األوضاع 
غري اآلمنة.

73

يتوفر برنامج دوري متكرر لصيانة املبنى )الجدران، 
ومخارج الكهرباء، واألرضيات، واالثاث، وساحة اللعب 
الخارجية، وتتم املحافظة عى التجهيزات بحالة جيدة 
وآمنة، بدون حواف أو أطراف حادة، وبدون نتوءات(.

74

املساحات الخارجيّة يف الروضة نظيفة وخالية من 
الزجاج، والنفايات، واملواد الخطرة والحادة، وأي عوائق 

قد تُهدد صحة وسامة األطفال. ويُحكم اغاق حاوية 
النفايات بشكل جيد وتوضع يف مكان بعيد عن متناول 

يد األطفال.

75
حوض رمل مظلل آمن ونظيف له غطاء خاص لحامية 

الرمل من التلوث مبخلفات القطط بعد مغادرة األطفال 
الروضة، يتم تنخيله وتنظيفه بشكل أُسبوعي.

80

خزّانات املياه موضوعة وفق رشوط األمن والسامة 
والصحة العامة، بحيث تكون محكمة اإلغاق وبعيدة 

عن متناول األطفال، وتتم صيانتها دوريا.

79

يُوفّر املوظفون الحامية لألطفال من التعرّض للتلوث 
الجوي الناجم عن ُدّخان/ عوادم السيارات من خال 
إنهاء النشاط الخارجي، ومُينع التدخني فيها منعاً باتاً.

78

النباتات واألشجار واملزروعات إن وجدت من األنواع 
اآلمنة غري الساّمة الخالية من األشواك بشهادة مهندس 
زراعي، ويتم رشها باملبيدات عندما ال يكون األطفال يف 

الروضة ملنع االتصال الجلدي، واالستنشاق.

77

يتم عزل جميع أنواع الوقود يف غرف مغلقة بأبواب 
تُفتح للخارج. ويتم وضع خطوط أنابيب الغاز الخارجية 

يف خزانة مقفلة وبعيدا عن متناول أيدي األطفال.

76
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تجهيزات لتطوير املهارات الحركيّة العاّمة )مثل: 
السحب، وامليش، والتسلق، والتحرك لألمام، والدوران، 

والتحرك لألسفل، والدفع، وألعاب لتنمية حركة 
العضات الكبرية، مع ُمراعاة أن تكون سامل األلعاب 
ذات مسافات آمنة تقل عن 23 سم حتى ال تحر 

رؤوس وأجسام األطفال فيها(.

81

أدوات تدعم الرتبية البدنيّة )مثل: حبال، وحلقات أو 
أرشطة، وفرشة، ومتاهات(.

82
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2
اإلشــراف والقيــادة ---------

مــؤرشات  إىل  إضافــة  الروضــة،  مرشفــة  وظيفــة  إشــغال  رشوط  يتنــاول 

قيــادة الفريــق والسياســات الخاّصــة بالروضــة مبــا فيهــا اإلداريــة 
التــي  اإلجــراءات  يضمــن  مبــا  العمــل  بفريــق  املُتعلقــة  وتلــك  واملالّيــة 
ُمناســب.  وقــت  يف  أهدافهــا  لتحقيــق  الروضــة  إلمكانــات  األمثــل  االســتخدام  تُحقــق 

المحور الثاني



املعيار األول

شروط إشغال
ُطرق التحقق: االطاع عىل امللفات + االجتمع مع املرُشفةالوظيفة

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

مرفة الروضة من حملة شهادة البكالوريوس يف اإلدارة 
أو اإلدارة الرتبوية أو يف تربية و/أو تنمية الطفولة 

املبّكرة من جامعات معرتف بها يف لُبنان، مع خربة ال 
 تقل عن سبع سنوات يف العمل يف رياض األطفال،

أو
ُمرفة الروضة من حملة شهادة الدبلوم املُتوسط 

مع خربة ال تقل عن 10 سنوات من العمل يف مرحلة 
الطفولة املبّكرة، عى أن يتضمن ملفها إقراراً بذلك من 
 املؤسسة التي تتبع لها الروضة تُشيد بقدراتها اإلداريّة،

أو
ُمرفة الروضة من حملة شهادة الثانوية العاّمة مع 

خربة ال تقل عن 20 سنة من العمل يف مرحلة الطفولة 
املبّكرة، عى أن يتضمن ملفها إقراراً بذلك من املؤسسة 

التي تتبع لها الروضة تُشيد بقدراتها اإلداريّة.

83

التحاق املُرفة بدورات تدريبية ُمكثفة تُؤهلها للعمل 
يف مجال الطفولة املبّكرة.

مثال: دورة التدريب مع الجامعة اليسوعية.

84

--- اإلشراف والقيادة
2البعد األول: شــــروط إشــغال الوظيفة 
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املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

ُطرق التحقق: االطاع عىل ملفات االجتمعات وملفات املُوظفن + ُمقابلة أعضاء فريق العملقيادة الفريق

تُرف املُرفة عى تنفيذ مختلف األنشطة بالتنسيق 
مع املعلمني.

85

تعمل املُرفة عى تحديد االحتياجات الفرديّة 
للموظفني فيام يتعلق بالتطوير املهني مبُشاركة املعني 

من فريق العمل.

86

تعقد املُرفة االجتامعات الدوريّة مع فريق العمل 
لتبادل اآلراء معهم وملُتابعة ومناقشة مختلف القضايا 
املتعلقة باملوظفني يف الروضة: يف نهاية كل شهر، ويف 

بداية كل فصل درايس.

87

تتقبل املُرفة التعليقات الواردة من قبل املرفني من 
خارج الروضة وتعمل عى تنفيذها.

88

--- اإلشراف والقيادة
ــق ــادة الفريــــ ــاين: قيــ ــد الثـ 2البعــ
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املعيار األول

السياسات
ُطرق التحقق: االطاع عىل امللفات + مقابلة أعضاء فريق العمل + االطاع عىل السياسات املكتوبة بهذا الصدداإلدارية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

توافر هيكل تنظيمي موثّق ينبثق عن سياسات املُؤسسة 
التي تتبع لها الروضة.

89

إيضاح هيكل النظام اإلداري للموظفني وطرق التواصل 
الداخي معهم بصورة تنبثق عن سياسات املؤسسة التي 

تتبع لها الروضة.

90

توافر سياسات مكتوبة تحدد رؤية ورسالة الروضة، 
واألدوار واملسؤوليات املُتوقعة من كل عضو من أعضاء 

فريق العمل يف سبيل تحقيقها، عى أن تنبثق عن 
سياسات املؤسسة التي تتبع لها الروضة.

91

توافر سياسة مكتوبة لقبول األطفال، وإنسحابهم، وإلغاء 
التسجيل عى أن تنبثق عن سياسات املؤسسة التي تتبع 

لها الروضة.

92

تتحدد سياسات اإلحالة إىل املُتخصصني ملُساعدة موظفي 
الروضة عى تلبية احتياجات األطفال واألرُس لتحقيق 

أقىص ُمشاركة ُممكنة لهم يف الروضة، مبا فيهم األطفال 
ذوي اإلحتياجات الخاصة واالضطرابات السلوكية، بصورة 

تنبثق عن سياسات املُؤسسة التي تتبع لها الروضة.

93

تتوافر يف الروضة سياسة لحمية الطفل مكتوبة 
وواضحة وُملزمة لكافة أعضاء الفريق بحيث تتضمن 
مبادئ توجيهيّة للكشف عن حاالت اإلساءة وآليات 

توثيق تعرّض الطفل لإلساءة أو اإلهامل وكتابة التقارير 
املتعلقة بذلك، وطرق التعامل يف مثل تلك الظروف، 

بحيث تتسق السياسة مع إتفاقية حقوق الطفل والحد 
األدىن من معايري حامية الطفل الصادرة عن منظمة 

اليونيسف.   

94

توافر سياسة واضحة مكتوبة للتعامل مع الحاالت 
املرضيّة الطارئة والعدوى.

96

تتضمن سياسة حامية الطفل تحديد ضابط إرتباط يف 
الروضة، وجهة ُمحددة لإلحالة يف حاالت اإلساءة، ويتم 

العمل بها مبنتهى الرسيّة.

95

--- اإلشراف والقيادة
2البعــد الثالــــث: الســــــــياســــات
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مشاركة املُرفة يف التخطيط املايل يف عمليات إعداد 
امليزانية، والتسوية، واملراجعة.

104

توافر مدققي حسابات لتحديد الخسارة والوفر السنوي. 103

مراجعة وتعديل امليزانية عند اللزوم.  102

توضيح إيرادات الروضة من األقساط، والتربعات، والنقل، 
وأية إيرادات أخرى وردت للروضة بشكل تفصيي.

101

املعيار الثاين

السياسات
ُطرق التحقق: االطاع عىل السجات املالّية + مقابلة أعضاء فريق العملالمالية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

االحتفاظ بسجات ماليّة توضح )العوائد والنفقات، 
واألرصدة، والتسويات البنكية...الخ( كدليل عى صحة 

إجراءات اإلدارة املاليّة. 

100

 تشمل امليزانية مخصصات التأمني الصحي، والرواتب، 
ونفقات األبنية/الخدمات، واشرتاكات الضامن االجتامعي 
للبنانيني، واملنح، والنفقات الطارئة، وتشمل أيضا نفقات 

االستشارات التعليميّة واإلعاميّة.

99

إعداد ميزانية سنوية مع إجراء تسوية للنفقات أربع 
مرات يف السنة عى األقل.

98

توافر سياسات وإجراءات مالية لتقديم أدلة للمساءلة 
املالية السليمة، بإستخدام مامرسات محاسبية معيارية 

تنبثق عن سياسات املُؤسسة التي تتبع لها الروضة.

97
املعيار الثالث

ُطرق التحقق: االطاع عىل امللفات + مقابلة أعضاء فريق العملسياسات فريق العمل

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

يتم توجيه وإطاع املوظفني الجدد بإجراءات وسياسات 
الروضة، واملتطلبات التنظيميّة الخاصة به. 

106

يتوفر لدى الروضة خطط وسياسات مكتوبة إلستقطاب 
بني واملُحافظة عليهم، ويُراعى  املوظفني املؤهلني واملدرَّ

عند إستقطاب املوظفني معارفهم وإتجاهاتهم ومهاراتهم 
يف مجال حامية الطفل.

105

تتوفر يف الروضة سياسات مكتوبة تحدد األدوار 
واملسؤوليّات، واملؤهات املطلوبة، وآلية تقييم أداء 

املوظفني، والوصف الوظيفي لكل موظف، والذي يُراعي 
معرفته ومهاراته وإتجاهاته فيام يتعلق بحامية الطفل، 
وسلّم الرواتب ومدة اإلستخدام وتقييم األداء، واملزايا، 

والحوافز، واإلستقاالت، وإجراءات التظلّم مبا ينبثق عن 
سياسات املؤسسة التي تتبع لها الروضة.

107

--- اإلشراف والقيادة
2البعــد الثالــــث: الســــــــياســــات
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يخضع املوظفون الُجُدد لفرتة تجريبيّة للتعرف عى 
كفاياتهم الرتبوية الجسمية والنفسيّة للعمل مع 

األطفال.

108

تُوفّر املُرفة للموظفني الذين أنهوا الفرتة التجريبيّة 
حزمة تتضمن آلية: املُغادرات واإلجازات املرضيّة، 

واإلجازات السنويّة، والعطل، واملغادرات الشخصيّة، 
وعاوات التعليم، والتقاعد، مبا يتناسب مع قانون 

العمل اللبناين أو مع السياسة العاّمة واألنظمة الداخليّة 
للمؤسسة التي تتبع لها.

109

توافر ملفات للعاملني تتضمن سجل الخربات، ونُسخاً 
عن املؤهات العلمية، وسجل التقييم الصحي، ونتائج 

تقييم األداء، مبا يتناسب مع قانون العمل اللبناين أو مع 
السياسة العامة واألنظمة الداخلية للمؤسسة التي تتبع 

لها، ويتم االحتفاظ بها يف مكان آمن.

110

--- اإلشراف والقيادة
2البعــد الثالــــث: الســــــــياســــات
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3
فريق العمل -----------------------------

ــات إشــغال كل  ــق العمــل يف الروضــة ومتطلب ــاول هــذا املحــور أعضــاء فري يتن

منهــم لوظيفتــه مبــا فيهــم املعلــمت الرئيســيات، وُمســاعدات املُعلــمت، 
الفريــق  بــروح  بالعمــل  التزامهــم  ومــدى  املُســاندة،  والوظائــف 
لتحقيــق أهــداف الروضــة، وُمســتوى املهــارات الفنيــة التــي يتمتعــون 
ــم. ــم وتطوره ــز تعلمه ــال وتحفي ــارات األطف ــة مه ــة لتنمي ــم التدريبي ــا وإحتياجاته به
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املعيار الثاين

ُطرق التحقق: االطاع عىل ملف ُمساعدات املُعلمتُمساعدات الُمعلمات

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

تتوفر يف مساعدات املعلامت يف الروضة الروط التالية:

املعيار األول

ُطرق التحقق: االطاع عىل ملفات املُعلمتالُمعلمات الرئيسيات

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

تتوفّر يف املُعلامت الرئيسيات العامات يف الروضة الروط التالية:

شهادة دبلوم تربية حضانية كحد أدىن من معاهد 
ُمعرتف بها يف لبنان.

111

شهادة صحية بعدم وجود أمراض سارية ومعدية. 112

السجل العديل وتقرير حسن سرية وسلوك من العمل 
السابق إن ُوجد.

113

العمر 20 سنة فام فوق.  114

إقرار مكتوب من إدارة الروضة بحسن أدائهن خال فرتة 
عملهن يف الروضة الحالية.

ُمالحظة: ُيكن القبول بوجود ُمعلامت من حملة الشهادة 
الثانوية عىل أال تقل خربتهن يف العمل مع األطفال عن 10 سنوات، 

وعىل أن يتضمن ملفهن إقرارا من إدارة الروضة بحسن أدائهن 
وقدراتهن املُتميزة عىل العمل مع األطفال خالل الفرتة املاضية.

115

التحاق املُعلامت بشكل ُمبارش مع األطفال بدورات 
تدريبية ُمكثفة تُؤهلهن للعمل يف مجال الطفولة املبّكرة. 

مثال: دورة التدريب مع الجامعة اليسوعية.

116

إقرار مكتوب من إدارة الروضة بحسن أدائهن خال 
فرتة عملهن يف الروضة الحالية. 

121

العمر 18 سنة فام فوق. 120

السجل العديل وتقرير حسن سرية وسلوك من العمل 
السابق إن ُوجد.

119

شهادة صحية بعدم وجود أمراض سارية ومعدية. 118

شهادة الثانوية العامة )بكالوريا(.
ُمالحظة: يكن القبول مبُساعدات املُعلامت من حملة الشهادة 

املتوسطة )تاسع( الذين ال تقل خربتهن يف العمل مع األطفال عن 
10 سنوات، عىل أن يتضمن ملفهن إقرارا من إدارة الروضة بحسن 

أدائهن وقدراتهن املُتميزة عىل العمل مع األطفال خالل الفرتة 
املاضية.

117

-------------- فريــق العمــل
٣البعد األول: متطلبات اشــغال الوظيفة 
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املعيار الثالث

الوظائف الُمساندة
ُطرق التحقق: االطاع عىل ملف كل موظف من موظفي الوظائف املُساندةالُطهاة وعامالت النظافة والحراس والسائقون

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

تتوفّر يف الوظائف املُساندة الروط التالية:

شهادة التعليم االبتدايئ. 122

شهادة صحية بعدم وجود أمراض سارية ومعدية. 123

السجل العديل وتقرير حسن سرية وسلوك من العمل 
السابق إن ُوجد.

124

العمر 18 سنة فام فوق بإستثناء السائقني عى األقل 
21 سنة.

125

إقرار مكتوب من إدارة الروضة بحسن أداءهم خال 
فرتة عملهم يف الروضة الحالية.

مالحظة: بالنسبة للموظفني الجدد، الحصول عىل إقرار مكتوب 
من مكان العمل السابق يعكس حسن أدائهم.

126

-------------- فريــق العمــل
٣البعد األول: متطلبات اشــغال الوظيفة 
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املعيار األول

مهارات العمل
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة داخل الغرفة الصفّية + ُمقابلة أعضاء فريق العمل + االطاع عىل امللفاتبروح الفريق

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثاين

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة داخل الغرفة الصفّية + ُمقابلة أعضاء فريق العملالمهارات الفنية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

التنسيق بني املعلمة واملُساعدة يف إدارة الغرفة الصفيّة 
وتوزيع األطفال بحيث ال تزيد نسبة عدد األطفال اىل 

عدد البالغني داخل الغرفة الصفيّة مبعدل مربية لكل 18 
طفا.  

127

يتقبّل أعضاء فريق العمل املاحظات الواردة من 
املُرفني واألرُس وااللتزام بتطوير ادائهم إستنادا لها.

128

العمل بروح تعاونية إيجابية بني فريق العمل. 129

متلك املُعلامت مهارات اتصال ُمناسبة مع األطفال 
وأرُسهم.

130

متلك ُمعلامت الروضة مهارات جيدة يف إستخدام 
الوسائل التعليميّة السمعيّة والبريّة والتفاعليّة 
بطريقة فاعلة وُمناسبة لتحقيق الكفايات العامة 

واالهداف الخاصة للمنهاج.

137

متلك ُمعلامت الروضة مهارات جيدة يف تصميم وإعداد 
الوسائل التعليميّة املُناسبة لتحقيق الكفايات العامة 

واالهداف الخاصة للمنهاج.

136

تُتقن املُعلامت العامات مع األطفال اللغتني العربية 
واإلنجليزية بصورة تُلبي ُمتطلبات املنهاج.

135

متلك ُمعلامت الروضة مهارات يف الفنون.
مثال: املوسيقى والدراما، والرسم، وغريها.

134

تُدير املُعلامت الروتني اليومي للصف بفاعلية مثل: فرتة 
املجموعة الكاملة، وفرتة املجموعات الصغرية، وفرتة 

اللعب يف الخارج. 

133

تُخطط املُعلامت ملا سيتعلمه األطفال بشكل يومي 
واسبوعي وشهري وسنوي. 

132

تتقبّل املُعلامت ردود أفعال األطفال واألرُس عى 
إختافها، وتتعامل معها بإيجابية.

131

تُظهر املُعلامت مرونة وقدرة عى التكيف واالستجابة 
للتغريات التي تهدف اىل تحسني نوعية الخدمة.

138

يُشارك أعضاء فريق العمل بطرق رسمية وغري رسمية 
يف أنشطة التوعية املرتبطة بالرعاية املبّكرة من خال 
حضور االجتامعات، او تبادل املعلومات مع االخرين 

داخل الروضة أو خارجها.

139

-------------- فريــق العمــل
٣البعــــــــد الثــــــــاين: املهـــــــــارات
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املعيار الثالث

التطوير الفني
ُطرق التحقق: االطاع عىل ملفات العاملن + ُمقابلة أعضاء فريق العملالُمتخصص

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

مشاركة ثاثة موظفني عى األقل يف دورة تدريبية يف 
اإلسعافات األولية، ولديهم القدرة عى التعامل مع 

حاالت الطوارئ مثل وضع الضامدات وتنظيف الجروح 
بطريقة صحيّة صحيحة، واجراء التنفس االصطناعي 

لألطفال عند الرضورة.

140

مشاركة ثاثة موظفني عى األقل يف دورات تدريبية 
للتعامل مع التحديات السلوكية لدى األطفال.

141

مشاركة ثاثة موظفني عى األقل يف دورات تدريبية 
للتعامل مع األطفال ذوي التأخر الناميئ واألطفال ذوي 

اإلحتياجات الخاصة.

142

مشاركة ثاثة موظفني عى األقل يف دورات تدريبية 
حول حامية الطفل املرتكزة عى إتفاقية حقوق الطفل 

وعى إحالة األطفال املشتبه بتعرضهم لإلساءة بشكل 
آمن.

143

-------------- فريــق العمــل
٣البعــــــــد الثــــــــاين: املهـــــــــارات
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4
التقييم والتقويم --------------

حــول  واملــؤرشات  األطفــال،  أداء  مســتوى  تقييــم  املحــور  هــذا  يتنــاول 

التقويــم  وإجــراءات  التقييــم،  وفريــق  وأدواتــه،  التقييــم  خطــة 
ــهم نتائجــه  ــال. وتُس ــا األطف ــي ينتمــي له ــات الت ــّوع الثقاف ــاف وتن واملتابعــة، مبــا يُراعــي إخت
يف إتخــاذ قــرارات حــول الطفــل مــن جهــة وحــول طــرق التدريــس املســتخدمة مــن جهــة 

ــور  ــذا املح ــاول ه ــام يتن ــة. ك ــتمرار للروض ــر باس ــني والتطوي ــد والتحس ــق التجدي ــا يحق ــرى، مب أخ

ــر. ــز أو تطوي ــن تحفي ــه م ــب علي ــا يرتت ــن وم ــم أداء املُعلم ــاين تقيي ــده الث يف بع

المحور الرابع



املعيار الثالث

فريق التقييم
ُطرق التحقق: ُمقابلة أعضاء فريق العمل + االطاع عىل محارض االجتمعات الخاصة بالتقييم والتقويموالتقويم

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

خطة
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل خطة التقييم والتقويمالتقييم

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثاين

أدوات
التقييم

 ُطرق التحقق: االطاع عىل مناذج وأدوات التقييم + مراجعة سياسة املؤسسة
املوضوعة مسبقاً بهذا الخصوص + ُمقابلة املرشفة الفنية وأعضاء فريق العمل الفني

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

توافر خطة مكتوبة لتقييم األطفال تصف أهداف 
التقييم وإجراءاته ونتائجه.

144

تشتمل خطة التقييم املكتوبة عى: الوقت الزمني 
املُحدد للتقييم عى مدار العام، واجراءات املحافظة عى 
رسيّة ملفات األطفال، والطرق تفعيل مشاركة األرُسة يف 

تخطيط وتنفيذ التقييم، الطرق الفعالة لتعريف األرس 
بنتائج التقييم. 

145

تستخدم الروضة طرقا متنوعة يف تحديد ُمستوى 
األداء الحايل مثل: املاحظة، وقوائم الشطب، ومقاييس 

التقدير.

146

يجتمع فريق التقييم بشكل دوري )شهري( بهدف تفسري 
واستخدام نتائج التقييم وطرق التدريس، وإهتاممات 

وإحتياجات األطفال بصورة تتسق مع املنهاج.

152

يُشارك يف التقييم أشخاص يألفهم الطفل ويستجيب لهم 
مبا يف ذلك أفراد األرُسة واملُعلمون واألخصائيون ذوي 

العاقة.

151

تستجيب أدوات تحديد ُمستوى األداء الحايل إلحتياجات 
كافة األطفال مبا فيهم األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.

150

تُراعي األدوات املُستخدمة يف تحديد ُمستوى األداء 
الحايل لألطفال الثقافات املُتنوعة.

149

يتضمن تحديد مستوى األداء الحايل األبعاد الحسيّة، 
واللغويّة، واملعرفيّة، واملهارات الحركيّة الكبرية والصغرية، 

والّنمو االجتامعي االنفعايل.

148

ينسجم ُمحتوى األدوات املُستخدمة يف تحديد ُمستوى 
األداء الحايل لألطفال مع املنهاج.

147

----- التقييم والتقويم
4البعد األول: تقييم ُمستوى أداء األطفال
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املعيار الرابع

التقويم
والُمتابعة

 ُطرق التحقق: ُمقابلة أعضاء فريق العمل + االطاع عىل ملفات التقويم واملتابعة
+ االطاع عىل مناذج اإلحالة + االطاع عىل عينة من التقييمت التي يجريها املعلمون يومياً يف غرفة الصف

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

يخضع أطفال الروضة لتقييم أويل يف بداية العام الدرايس 
لتحديد املستوى الناميئ والتطوري من أجل تسهيل 

عملية التعليم والتعلم.

153

تُستخدم نتائج تحديد ُمستوى األداء الحايل لغايات 
االحالة اىل املهنيني واملُختصني عند الرضورة.

154

يوثّق املعلمون باستمرار ماحظاتهم حول عمل األطفال، 
ولعبهم، وسلوكهم، وتفاعاتهم لتقييم التقدم.

155

يحتفظ املُعلمون مبلف تراكمي لكل طفل يتضمن أوراق 
عمل وإنجازات األطفال )كتاباتهم، رسوماتهم، صور 

تراكيبهم، الخ(، بهدف توثيق تقّدم الطفل، ويتم إطاع 
األرسة عليها بطريقة ورقيّة أو الكرتونية.

156

يُزود املُعلمون أولياء األمور ببطاقة ُمتابعة تتضمن كافة 
األهداف الرئيسية، وُمستوى تقدم كل طفل من كافة 

النواحي النامئيّة والتطوريّة مرتني خال العام الدرايس، 
ويتم االحتفاظ بنسخة منها يف ملف الطفل.

157

----- التقييم والتقويم
4البعد األول: تقييم ُمستوى أداء األطفال
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املعيار األول

تقييم أداء
ُطرق التحقق: االطاع عىل ملفات املُعلمت + إجراء املقابات مع فريق العمل واإلدارينالُمعلمين

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

تُقيم املُعلامت أداءهن بإستخدام مناذج تقييم ذايت 
تطورها الروضة وفق ُمؤرشات األداء.

158

تخضع املُعلامت لتقييم أداء مرة واحدة شهريا عى 
األقل من قبل مرفة الروضة أو ُمرف تربوي خاص.

159

تُحفظ التقارير املتعلقة بالتقييم املستمر للُمعلامت يف 
ملفاتهن الخاصة.

160

تطلع املُعلمة عى نتائج تقييمها وتُناقشها مع من قام 
بتقييمها بهدف توجيهها وتسليط الضوء عى مواطن 

قوتها أو األمور التي تحتاُج فيها إىل توجيه.

161

تُقّدم الحوافز إستنادا إىل نتائج التقييم الدوري 
للُمعلامت.

162

يتم االستناد إىل نتائج التقييم يف تحديد االحتياجات 
التدريبية للُمعلامت.

163

----- التقييم والتقويم
ــن ــم أداء املُعلميـ ــاين: تقيي ــد الث 4الُبع

6263



5
التعلــم والتعليــم --------------

يتنــاول هــذا املحــور مــدى إلتزام الروضــة بالكفايات العاّمــة والخاّصة الصــادرة عن 

املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلمنــاء كأســاس نظــري، إضافــة إىل التخطيط للمنهــاج والربنامج 

اليومــي واإلجــراءات التنفيذيــة املُتبعــة لتحقيــق كفايــات املنهــاج. كــام يتنــاول يف بعــده 
ــال  ــم األطف ــز تعلّ ــن تحفي ــا يضم ــال، مب ــلوك األطف ــه س ــاين إدارة وتوجي الث

وتنميتهــم يف كافــة املجــاالت النامئيــة والتطوريــة ألقــىص إمكاناتهــم وبأفضــل طريقــة ممكنــة.

المحور الخامس



املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثاين

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل الخطط التعليمية + االطاع عىل ملفات األطفالالتخطيط
املعيار األول

األساس
ُطرق التحقق: االطاع عىل وثيقة اإلطار العام لكفايات التعلم والتعليم الحكومية )املنهاج(النظري

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

تتوافر يف الروضة وثيقة اإلطار العام لكفايات التعلم 
)املنهاج( الصادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.

164

تُستخدم وثيقة اإلطار العام لكفايات التعلم كأساس 
مرجعي عند التخطيط لألنشطة.

165

وفقاً للمنهاج يقوم املعلمون بتنظيم املحتوى واملفاهيم 
واألنشطة التي تُعزز املهارات النامئية املُختلفة مثل 

الّنمو اإلجتامعي واإلنفعايل، والجسمي، واملعريف، 
واللغوي.

166

يُسهم املنهاج يف تطوير برنامج يومي يتصف باملرونة 
وامكانية التنبؤ ويستجيب لحاجات األطفال الفردية.

167

يعّدل مقدمو الرعاية خططهم بإستمرار من خال 
ماحظاتهم ورصدهم للتطور والتقدم الذي يحرزه 

األطفال مع الحفاظ عى تكامل وتداخل مجاالت الّنمو 
والتطور.

172

تتضّمن الخطة أنشطة كفيلة بإنخراط األطفال يف اللعب 
)مبا يف ذلك اللعب الدرامي، واللعب باملكعبات( كجزء 

من التعلم الصفي.

171

يطّور مقدمو الرعاية خططا صفيّة شاملة سنوية 
وشهرية، وخططا أسبوعية، ويومية تتصف باملرونة 

والتوازن مبا يضمن ُماءمتها لجميع األطفال.

170

تستند الروضة إىل نتائج تقييم كل طفل عى حدى عند 
تطوير الخطط الفردية خصوصا يف الحاالت االستثنائية 

كاألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة أو األطفال ذوي 
التأخر الناميئ أو األطفال ذوي املوهبة.

169

تنسجم جميع االسرتاتيجيات والخطط التعليمية مع 
وثيقة اإلطار العام لكفايات التعلّم الحكومية )املنهاج( 

من حيث األهداف التطورية والتعليمية املقررة، وتنفيذ 
فرص التعليم التي تتسق مع أهداف وغايات الروضة.

168

--------- التعلم والتعليم
ــاج ــد األول: املنهـــــــــــــــ ٥البعــــــ
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املعيار الرابع

اإلجراءات التنفيذّية للمنهاج
 ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل
اللوحات الجدارية + االطاع عىل الربنامج اليومي

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثالث

البرنامج
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + االطاع عىل الربنامج اليومياليومي

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

يتصف الربنامج اليومي بأنه:

تعرض الوحدة التعليمية عى لوحة خاصة بالوحدات 
التعليمية مع رضورة بيان ألهداف الوحدة كتابة ورسوماً 

تعلق ضمن مستوى نظر األطفال. 

177

يُوزع املُعلمون األطفال عى أركان التعلم والتعليم 
لتحقيق الكفايات الخاصة للمنهاج.

178

يُنظم املعلمون مواقف تعليمية متّكن األطفال ذوي 
القدرات املتباينة من املُشاركة يف األنشطة.

179

تُستخدم الوسائل التعليمية املُختلفة لتحقيق أهداف 
املنهاج.

180

يستخدم املُعلمون أساليب ُمتنوعة لتحفيز األطفال عى 
االستجابة ملُتطلبات املنهاج كاملوسيقى أو الدراما وغريها 

من الفنون.

181

يستخدم املُعلمون أوراق نشاط ُمتنوعة لتعزيز وصول 
األطفال لكفايات املنهاج. يتم كتابة أسامء األطفال بخط 
واضح عليها بعد االنتهاء منها وتعليقها يف مكان مناسب 

داخل الغرفة الصفيّة أو عى مدخلها ضمن مستوى 
نظرهم.

182

يُشجع املُعلمون حب االستطاع لدى األطفال من خال 
الرتحيب بإستفساراتهم واثارة تفكريهم لإلجابة عليها.

183

يُيرّس االنتقال بني األنشطة. 173

يتضمن أنشطة تعلّمية تعليمية تنفذ داخل وخارج 
الروضة.

174

يستجيب لحاجات الطفل يف أوقات الراحة والنشاط. 175

يعمل املعلمون مع بقية فريق العمل بروح الفريق 
لتنفيذ التعليم اليومي، واألنشطة التعليمية الواردة يف 

الخطط اليومية واألسبوعيّة الجامعيّة والفرديّة.

176

--------- التعلم والتعليم
ــاج ــد األول: املنهـــــــــــــــ ٥البعــــــ
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تُوفّر الروضة فرصاً للتعلّم )خربات، ومامرسة، ومشاريع( 
تُنفذ من خال نظام املجموعات الكبرية، واملجموعات 

الصغرية.

184

يخصص وقت يف الربنامج اليومي إلعادة تنظيم األدوات 
بعد إستخدامها. 185

تُنفذ ُمتطلبات املنهاج بطريقة تستجيب لقيم، وثقافة، 
وخربات األرُسة.

186

--------- التعلم والتعليم
ــاج ــد األول: املنهـــــــــــــــ ٥البعــــــ
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املعيار األول

سلوك
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + ُمقابات مع فريق العمل + االطاع عىل اللوحات الجداريّةاألطفال

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

يُشارك األطفال يف وضع القوانني الصفيّة بحيث تكون 
ُمستندة إىل أسس حامية الطفل وسياساته، ويعرضها 

املُعلم عى حائط الصف ويتأكد من إلتزام الجميع بها. 
وتُستخدم رسومات األطفال الحرة كمصدر أسايس عند 

صياغة القوانني الصفيّة.

187

يُقّدم املعلمون املساعدة لألطفال لتيّسري إكتسابهم 
للسلوك املقبول إجتامعياً من خال التوجيه الذي 

يتناسب مع مستوى تطّور األطفال.

192

يُوّجه ُمعلمو الروضة سلوك األطفال وتنفيذهم للقوانني 
الصفيّة بحسب ما تم اإلتفاق عليه مع الطفل.

188

يشجع املعلمون األطفال عى اإلستامع لبعضهم البعض 
وإحرتام بعضهم البعض أثناء املحادثة والنقاش والتفاعل.

193

يُوفّر املعلمون مناخاً يتسم باإلحرتام لألطفال من 
خال النظر واإلستامع واإلستجابة لهم وتقدير أفكارهم 

وأعاملهم بالطرق اللفظيّة وغري اللفظيّة.

189

يبتكر مقدمو الرعاية طرقاً لتحفيز التفكري اإلبداعي لدى 
األطفال يف حل املشكات. 

194

ياحظ املعلمون أمناط سلوكيات األطفال املختلفة 
ويستجيبون لها بطريقة مدروسة تُراعي الخصائص 

الفردية لكل طفل. 

190

يشجع املعلمون األطفال عى حل الخافات فيام بينهم 
بأنفسهم.

195

يُنفذ املعلمون خطط إدارة وتوجيه السلوكيات غري 
التكيّفية بالتنسيق مع املختصني إستناداً إىل خطط 

التدخل السلويك وبإستخدام األساليب اإليجابية ودون 
إساءة للطفل.) للتعرّف أكر عى أشكال اإلساءة للطفل 

التي ينبغي تجنبها، أنظر قامئة املصطلحات األساسيّة(.

191

--------- التعلم والتعليم
٥البعــــــــد الثــاين: ســلوك األطفــال
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6
الصحــة والتغذيــة --------------

يتنــاول هــذا املحــور اإلجــراءات الطبيــة املُتبعــة يف الروضــة للمحافظــة عىل صحة 

األطفــال، إضافــة إىل إجــراءات تنــاول األدويــة واللقاحــات، وإجــراءات النظافة. كام 
يتنــاول التغذيــة وُمحدداتها يف الروضة مبــا يضمن املُحافظة عى صحة األطفــال املُلتحقني بالروضة.

المحور السادس



املعيار الثاين

األدوية
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + ُمقابلة أعضاء فريق العمل + االطاع عىل امللفات األطفالواللقاحات

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

اإلجراءات
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + ُمقابلة أعضاء فريق العمل + االطاع عىل ملفات األطفالالطبية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

تُعطى اللقاحات يف الروضة - حتى يف حاالت األوبئة 
وحمات التلقيح الوطنية وحمات التلقيح التي تقوم 

بها منظمة االونروا - مبوافقة أولياء األمور الخطية 
واملوقعة. 

204

يُوضع اسم الطفل الكامل عى الدواء، وعى التعليامت، 
وتُحفظ جميع األدوية يف عبوة مقفلة بعيدا عن متناول 

األطفال.

203

تقديم الدواء للطفل مبوجب تفويض ويل االمر أو الويص 
بذلك خطيّاً للروضة. »ال تُعطي املُعلمة الدواء للطفل 

إال مبوجب كتاب خطي موقع عن كل دواء يحدد الوقت 
والكمية بأداة القياس املعتمدة يف علبة الدواء«.

202

تضمني سجل األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة وسجل 
األطفال ذوي املشكات الصحية املزمنة مثل الربو، عى 
تقارير تُحدد ما هو مسموح وما هو غري مسموح صحيا 

بالنسبة لهم.

197

توفري قوائم بأرقام الهواتف الرضورية للحاالت الطارئة 
مثل: اإلسعاف يف معظم مرافق الروضة. 

198

تتوفر يف الربنامج سياسة إلزامية مكتوبة لتوثيق تعرض 
الطفل لإلساءة أو اإلهامل، والتعامل مع تلك الظروف، 

تنبثق عن إتفاقية حقوق الطفل والحد األدىن من معايري 
حامية الطفل الصادرة عن منظمة اليونيسف.

199

يتوفر يف الربنامج إتفاقيّة خطيّة مع طبيب أخصايئ 
أطفال لتقديم اإلستشارات الصحية الدورية، بحيث 

يقوم الطبيب/ املستشار الصحي بزيارة للروضة مرتني 
يف السنة، وعند الحاجة.

200

تقديم الطبيب التوصيات الازمة حول السياسات 
واملامرسات الصحية املكتوبة لضامن تعزيز صحة األطفال 

وحاميتهم من االمراض، والحيلولة دون انتشار العدوى.

201

إعداد سجل صحي للطفل خال ستة أسابيع من 
إلتحاقه بالروضة يتضمن فحوصات الطفل الدورية، 

وجدول اللقاحات، ومعلومات محدثّة لاتصال يف حاالت 
الطوارئ.

196

-------- الصحة والتغذية
٦البعــــــــــــــد األول: الصـــحـــــــــة

7677



املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار الثالث

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + ُمقابلة أعضاء فريق العملالنظافة

تفقد نظافة الشعر واألظافر بشكل دوري، وإباغ 
كافة األرس يف حال وجود أي ُمشكلة استثنائية )مثل: 

العدوى بالقمل( ألخذ احتياطاتهم الوقائية. وتتم إحالة 
األطفال املُصابني اىل الجهات الصحيّة املعنية لتزويدهم 

بالعاجات املُناسبة بالتنسيق وموافقة االهل. 

209

تغيري مابس األطفال يف الظروف الطارئة مثل: اإلصابة 
بحاالت اإلسهال، ووضعها يف كيس باستييك وارسالها 

للبيت ليتم غسلها. 

208

تحرص املُعلامت عى غسل أيديهن قبل وبعد تقديم 
العاج ألي طفل، وبعد ُمساعدة الطفل عى استخدام 

الحاّمم، وبعد التنظيف، ورمي النفايات.

207

تحرص املُعلامت عى غسل األطفال أليديهم عند 
وصولهم يوميا، وبعد إستخدام الحامم، وبعد ُمامسة 

سوائل الجسم )املخاط، والسعال، والدم، والقيء(، وقبل 
تناول الوجبات، وقبل تحضري وتقديم الطعام، وبعد 

اللعب باملاء، وبعد اللعب بالرمل، ويف الساحة الخارجية.

206

تُوضع الفتات عى الجدران مبستوى نظر األطفال توّضح 
املامرسات الصحية وخاصة يف الحامم، واملطبخ، والغرف 

الصفيّة.

205

-------- الصحة والتغذية
٦البعــــــــــــــد األول: الصـــحـــــــــة

7879



املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + ُمقابلة فريق العملالتغذية

يحرص األشخاص الذين يُقدمون الوجبات لألطفال أو 
يُرفون عى تناولهم للوجبات عى تغطية الجروح يف 

أيديهم )إن ُوجدت(، وتقليم أظافرهم، ونظافة أيديهم، 
ومابسهم.

214

وضع اسم كل طفل عى جميع األطعمة واملروبات 
الخاصة به.

213

تُوّجه املُعلامت األرُس إىل األغذية املُامئة إلحتياجات 
الطفل الغذائية، ومرحلته النامئية.

211

إباغ األرُس عن السلوك الغذايئ لطفلهم أثناء تواجده 
يف الروضة يف حالة إحضاره وجباته من املنزل، وإيضاح 

الئحة االطعمة غري املسموحة.

212

توجد سياسة لحامية األطفال الذين لديهم حساسيّة 
غذائية من بعض أنواع الطعام، تتضمن تعليامت واضحة 

بعدم إشرتاك األطفال يف تناول وجباتهم الخاصة حفاظاً 
عى من يعانون من تحّسس. 

210

-------- الصحة والتغذية
ــد الثــاين: التـــغذيــــــــة ٦البعــــــــــ
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7
العالقــات -------------------------------------

يتنــاول هــذا املحــور تطويــر العاقــات اإليجابّية بن الروضــة واألرُسة والجهات 

الصديقــة العاملــة يف الطفولــة يف املجتمــع املحــي، وأهميــة التعــاون والتنســيق 
بينهــم لتحقيــق أهــداف الروضــة، مبــا يُعــزز شــعور الطفــل باإلنتــامء ألرُستــه وروضتــه وُمجتمعــه.

المحور السابع



املعيار الثاين

تفعيل ُمشاركة األسر بأنشطة
ُطرق التحقق: ُمقابلة أعضاء فريق العملُمختلفة داخل وخارج الروضة

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

املعيار األول

التواصل
ُطرق التحقق: املُاحظة املُبارشة + ُمقابلة أعضاء فريق العمل + مراجعة سجات الزيارات للروضةمع اأُلسر

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

توفري أعضاء فريق العمل معلومات أساسية لألرس حول 
إجراءات التسجيل، وفرص املشاركة.

215

إستخدام أعضاء فريق العمل آليات متنوعة يف التواصل 
مع االرسة مثل اللقاءات، والزيارات املنزلية لتعزيز 

الحوار مع االرس.

216

إباغ االرسة بطريقة رسية، عند اكتشاف حاالت التأخر 
الناميئ او أية احتياجات خاصة لدى الطفل، وتُزويدها 

بالوثائق والتفسريات الازمة، والخطوات الاحقة 
املُقرتحة، ومعلومات حول األماكن املُتاحة للُمساعدة 

بهذا الخصوص.

217

تفعيل ُمشاركة األرس بهدف التعرّف عى إهتاممات 
الطفل، وطرق تعلمه، وإحتياجاته النامئية. إضافة 
ملعرفة إهتاممات وأهداف االرسة يف تعليم الطفل، 

وتوظّيفها يف التخطيط للربامج.

218

يتوفر يف الربنامج فرص رسميّة وغري رسميّة لتعريف 
األرُس باسرتاتيجيات التعليم الفّعالة التي من املمكن أن 

تستخدمها األرسة مع الطفل. 

219

السامح لألرسة بزيارة الروضة خال الدوام االعتيادي 
وفق مواعيد تُحددها إدارة الروضة ُمسبقا.

220

يتوفر يف الربنامج فرص الجتامعات األرس مع بعضها 
للعمل عى مشاريع تدعم الربنامج، ودعم بعضهم بعضا. 

221

إباغ األرُس باملناسبات املجتمعية املعّدة لألطفال مثل 
املعارض، واملتاحف، والحفات املوسيقية، ورسد القصص، 

واملسارح، وتشجيعها عى املُشاركة.

222

العالقـــــات  -------------------
٧البعــد األول: العالقــات مــع األُســـر
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املعيار األول

التشبيك مع الهيئات
ُطرق التحقق: ُمقابلة أعضاء فريق العمل + مراجعة سجات األطفال ووثائق الروضة ذات العاقةالصديقة المحلية

املُاحظــــاتاملُؤشــــــرات

يُشبّك املوظفون مع برامج الطفولة املبّكرة يف املجتمع 
املحي واملدارس االبتدائيّة، ملساعدة األرُس عى تهيئة 

األطفال لإلنتقال بني الربامج واإلحالة إليها، مبا يف ذلك 
برامج الرتبية املُختّصة.

223

يبني اإلداريون يف الربنامج عاقات متبادلة مع الجهات 
املحليّة املعنيّة بالطفولة ويتواصلون بشكل منتظم 

معهم ويوفّروا لهم معلومات أّوليّة عن الروضة، وتتم 
دعوتهم للمشاركة يف أنشطتها. 

224

يوفّر الربنامج فرصا للموظفني للمشاركة يف أنشطة 
التدريب التعاوين ويف الفعاليّات املتعلّقة بربامج الرتبية 
يف الطفولة املبّكرة مع برامج الطفولة املبّكرة املجاورة 
التي تتم دعوتهم لها إلحراز نتاجات مرغوبة لألطفال 

وتوجيه العمل التعاوين. 

225

العالقـــــات  -------------------
٧البعد الثاين: التشــبيك مع الهيئــات الصديقة املحلية
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