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األسئلة الشائعة التي يجب توجيهها ملقدمي خدمات رعاية  األطفال
جودة برامج رعاية األطفال تجعلهم يشعرون باألمان والدعم والعناية. فهى تقوم برعاية عملية التعلم والنمو لدى األطفال من خالل بناء عالقات مع

األرس واملعلمني، وتوفري بيئة جذابة وراعية تساعد األطفال عىل النمو والتطور. 

استخدم هذه األسئلة لتقود بحثك نحو برامج رعاية  األطفال ذات الجودة التي تناسبك وتناسب احتياجات طفلك.

التكلفة والتوافر
 هل لديك مكان لطفيل؟ (إ ذا مل يكن هناك مكان، هل هناك قامئة انتظار وما حجمها؟) 1.
كم التكلفة؟ هل هناك رسوم إضافية؟ (اطلب من مقدمي الرعاية رشح التكاليف اإلضافية 2.

  مثل العطالت أوأيام املرض أوالتأخر يف اصطحاب األطفال أو رسوم تقديم الطلب)
هل هناك أماكن مدعومة متاحة يف هذا املركز؟ 3.
هل توفرون االلتحاق بدوام كامل ودوام جزيئ؟ 4.
ما مدى   واصطحابهم؟ 5.
كيف يتواصل مقدمو الرعاية مع اآلباء ومتى ميكن لآلباء القيام بالزيارة؟ 6.

حقيقة:
ميكنك االختيار من بني

الرعاية يف مركز مرخص أو يف 
منزل. يرتبط بعض مقدمي الرعاية 
باملنزل مع وكالة مرخصة  والبعض

اآلخر غري مرخص. تتفاوت التكلفة  
وفقا لذلك.

الصحة والسالمة
هل  لديك ترخيص أم غري مرخص؟1 .
كم عدد األطفال الذين تقدم لهم الرعاية؟ 2.
كيف ميكنك ضامن صحة األطفال؟ (عىل سبيل املثال النوم والنظافة)  3.
ماذا يحدث عندما يكون الطفل مريضا؟ (عىل سبيل املثال هل يتم ارساله إىل البيت، أو 4.

إعطائه أدوية)

حقيقة:
ال يسمح ملقدمي الرعاية غري 

املرخصني برعاية أكرث من خمسة 
أطفال يف منزلهم.
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ما هي إجراءات السالمة املتبعة؟ (عىل سبيل املثال طفاية الحريق  وأجهزة كشف الدخان 5.
وأكسيد الكربون واإلسعافات األولية وبوابات األمان واملقابس) 

ما هي خطة اإلخالء  الخاصة بكم  يف حاالت الطوارئ ؟ 6.

هل لديكم خطة خاصة  لألطفال الذين يعانون من  الحساسية املفرطة؟ 7.

الطعام والتغذية
ما هي أنواع   األطعمة الخفيفة والوجبات التي تقدمونها؟ 1.
هل يتم إعداد الطعام يف املكان أو يأيت من الخارج؟ 2.
هل هناك أطعمة معينة ال يسمح بها يف املكان؟ (عىل سبيل املثال، املكرسات أو املواد  3.

  األخرى املسببة للحساسية)
هل ميكنكم توفري االحتياجات الغذائية الخاصة بأرستنا؟ 4.
هل هناك ثالجة متاحة لحليب الثدي وهل هناك جدول زمني  لتناول الطعام؟ 5.

ابحث عن: 
خطط الوجبات التي تتضمن 

كل املجموعات الغذائية األربع.

التعلم واللعب
ماذا سيفعل طفيل طوال اليوم؟ 1.
كيف تدعم مواد اللعب مهارات التعلم واإلبداع والتفاعل االجتامعي؟ 2.
كيف تشجعون اللعب سواء  يف األماكن املغلقة أوالهواء الطلق؟ كم من الوقت  3.

  الطفل بالخارج؟
كيف يتم دمج التقاليد الثقافية املختلفة يف الربنامج؟ 4.
كيف يتم إرشاك أفراد األرسة يف الربنامج؟ 5.
ماذا يحدث إذا كان الطفل غاضبا أو منزعجا؟ 6.

ابحث عن: 
بيئة تدعم تعلم األطفال من خالل -

  اللعب واالستكشاف.

 بيئة تشجع عىل إرشاك األرسة -
وترحب به.

مقدمو الرعاية واملهنيون املدربون
ما هي املؤهالت أو التدريب الذي يتمتع به املوظفون ومقدمو الرعاية؟ (عىل  1.

  املثال، معلم مسجل للطفولة املبكرة)

هل هناك شخص ما يف املوقع حاصل عىل شهادة اإلسعافات األولية وإنعاش القلب؟ 2.

ماذا يحدث عندما يكون املوظف أو مقدم الرعاية مريضا أو غري موجود؟ 3.

ابحث عن: 
املوظفني أو مقدمي الرعاية 

ممن لديهم املؤهالت أو التدريب الخاص 
بالعمل مع األطفال.
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