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ت

غطــي رعايــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم ،المعروفــة ً
أيضــا باالختصــار  ،ECCEاألطفــال مــن ســن
الــوالدة إلــى  8ســنوات« ،وتهــدف إلــى التنميــة الشــاملة الحتياجــات الطفــل االجتماعيــة والعاطفيــة
والمعرفيــة والجســدية مــن أجــل بنــاء أســاس متيــن وواســع للتعلــم مــدى الحيــاة والرفاهيــة»
(اليونســكو) .ال تعتبــر تنميــة األفــراد فــي هــذه المرحلــة مــن الحيــاة األكثــر أهميــة ،ولكــن ً
أيضــا البيئــة
المحيطــة بهــم هــي األكثــر تأثيـ ًرا .ولذلــك ،مــن الضــروري أن يكــون بمقــدور كل طفــل الحصــول علــى
نوعيــة جيــدة ومنصفــة مــن التعليــم والرعايــة والصحــة والتغذيــة والحمايــة.
تماشــيًا مــع الغايــة  4.2مــن الهــدف  4مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تنــص علــى أنــه
«بحلــول عــام  ،2030ضمــان حصــول جميــع الفتيــات والفتيــان علــى نوعيــة جيــدة مــن تنميــة الطفولــة
المبكــرة والرعايــة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا مســتعدين للتعليــم االبتدائــي» ،المكتــب
الدولــي للتربيــة  -اليونســكو ،المكلــف بدعــم الــدول األعضــاء فــي تطويــر المناهــج الدراســية ،بوضــع
«سلســلة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة» .هــذه المنشــورات عبــارة عــن مجموعــة
ســريعة مــن األدوات والسياســات والممارســات الجيــدة فــي الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة باإلضافــة إلــى نتيجــة أنشــطة المكتــب الدولــي للتربيــة فــي هــذا المجــال .وبالتالي ،فــإن الغرض
مــن هــذه السلســلة يتمثــل فــي مشــاركة الممارســات كوســيلة للمســاهمة فــي بيئــة مزدهــرة لتنميــة
األطفــال مــع تزويدهــم بــاألدوات الالزمــة ليصبحــوا مواطنيــن صالحيــن ومســؤولين فــي المســتقبل.
وينبغــي النظــر إلــى قضايــا سلســلة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــذه باعتبارهــا
أدوات عمــل ،ووثائــق حيــة ومفتوحــة ودائمــة التغييــر تهــدف إلــى إلهــام صانعــي السياســات
والمهنييــن فــي مجتمــع الطفولــة المبكــرة ،فــي وضــع مناهــج دراســية أفضــل وتمكينيــة (أدوات
ومناهــج دراســية ووثائــق سياســات وعمليــات تدريــب) بهــدف نهائــي يتمثــل فــي منــح األطفــال ً
فرصــا
أفضــل فــي ســنواتهم األولــى.
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مالحظات افتتاحية

ص

بــت حكومــة جمهوريــة الكاميــرون تركيزهــا األساســي علــى التعليــم لتحقيــق نهضــة فــي عــام
 2035.حيــث يوفــر إطــار عمــل اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب ) ،(DSSEF-2013-2020القائــم على
ورقــة اســتراتيجية النمــو والتوظيــف ) (DSCE - 2009أفضــل مكانــة لتعزيــز ودمقرطــة جــودة التعليــم
قبــل االبتدائــي .ومــن المخطــط توســيع نطــاق التعليــم قبــل االبتدائــي مــن خــال تطويــر التعليــم مــا قبــل
االبتدائــي المجتمعــي فــي جميــع أنحــاء البــاد ،مــن أجــل زيــادة معــدل االلتحــاق اإلجمالــي بالتعليــم
قبــل االبتدائــي إلــى  50٪فــي عــام  2020وتعميــم التطعيــم وتطويــر دور ريــاض األطفــال والحضانــة.
ويوصــي إعــان إنشــيون ) (2015بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة ،مــن خــال الهــدف  4.2بمــا
يلــي« :حصــول جميــع الفتيــات والفتيــان بحلــول عــام  2030علــى أنشــطة الرعايــة والتنميــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي المناســب التــي تعدهــم للتعليــم االبتدائــي» .وبالتالــي ،دعوة
األقاليــم إلــى التركيــز علــى تطويــر التعليــم قبــل االبتدائــي ،وفــي هــذه الحالــة الرعايــة والتنميــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
وفــي هــذا الصــدد ،منــذ عــام  ،2016اتخــذت الــوزارات المســؤولة عــن الصحة والتعليم األساســي
والنهــوض بالمــرأة واألســرة بدعــم مــن مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو العديــد مــن اإلجــراءات
لتعزيــز التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بطريقــة مشــتركة ،وأدت جهودهــم إلــى إصــدار دليــل
ومعاييــر جــودة معنيــة بمؤسســات الرعايــة والدعــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بغيــة توفيــر أســاس
مناســب للقواعــد والمعاييــر الوطنيــة والدوليــة للمرحلتيــن العمريتيــن مــن  0إلــى  3ســنوات ومــن 4
إلــى  5ســنوات.
وســيمكن الدليــل ومعاييــر الجــودة المعنيــة بمؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة ووزارة التعليــم األساســي مــن االمتثــال لقواعــد ومعاييــر
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

وزير التعليم األساسي
رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو
األستاذ /لورانت سيرجي إيتوندي نوجا
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تلقــى األطفــال خــال ســنواتهم األولــى المفاتيــح التعليميــة الالزمــة الكتســاب المهــارات التــي
ســتؤثر علــى مناهجهــم الدراســية وحياتهــم المســتقبلية ،ولهــذا ،تُعــد نهضــة وتربيــة الصغــار مــن
صميــم اهتمامــات مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو ،وي ُبــرز تطويــر هــذا الدليــل القيــم المشــتركة
لليونســكو والكاميــرون ،المتمثلــة فــي احتــرام حقــوق الطفــل وتنميتــه الشــاملة منــذ والدتــه.
ويمكــن تعزيــز ترجمــة هــذه القيــم المعتــرف بهــا عالميًــا إلــى أفعــال مــن خــال احتــرام بعــض األصــول
االجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال فــي عمليــة التعليــم والتعلــم ،مثــل اســتخدام اللغــة األم لتدريــس
المناهــج الدراســية.
ومــن ضمــن هــذه القيــم المعتــرف بهــا عالميًــا ،ثمــة بعــض القيــم الضروريــة التــي توجــه أفعالنــا،
وتشــمل هــذه القيــم اســتخدام اللغــة األم كلغــة للتعلــم ،وهــو تحـ ٍـد يواجــه مكتــب التربيــة الدولــي فــي
ســعيه لترجمــة هــذا الثــراء إلــى منهــج يلبــي توقعــات المجتمــع الكاميرونــي.
يتجلــى أحــد خطــوط أولويــة تدخــل مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو فــي دعــم الــدول فــي تنفيــذ
منهــج مالئــم ثقافيًــا ومناســب لجميــع مســتويات التعليــم .وتماشــياً مــع أدوات مراقبــة جــودة التعليــم
وأنظمــة المناهــج الدراســية ،فــإن هــذه الوثيقــة هــي دليــل اعتمــاد للمؤسســات التــي توفــر الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لألطفــال الصغــار أو أولئــك الذيــن يرغبــون تحقيــق ذلــك ،وف ًقــا
للمعاييــر الكاميرونيــة والدوليــة فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وعلــى هــذا
النحــو ،فــإن القصــد مــن الدليــل أن يكــون أداة فنيــة تحتــوي علــى المعاييــر التــي يجــب اســتيفاؤها
بغيــة أن تكــون مؤسســة مرجعيــة للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ونتيجــة للتعــاون
المثمــر بيــن مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو ووزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة ،يعــد هــذا الدليــل
ً
أيضــا بمثابــة مجموعــة مــن المواصفــات التــي سيســاهم اســتخدامها فــي تحقيــق الهــدف الرابــع مــن
أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام  2030لتوفيــر تعليــم جيــد للجميــع.
بينمــا أرحــب ترحيبــا حــارا بالتعــاون النموذجــي بيــن اليونســكو والــوزارات الكاميرونيــة التــي تقــع
ضمــن واليتنــا ،أتمنــى مــن الجميــع أن يســتخدموا هــذا الدليــل جي ـدًا.

السيد ياو يدو،
مدير المكتب الدولي للتربية
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مقدمة عن دبي العطاء

ل

قــد كانــت الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEجــز ًءا ال يتجــزأ مــن مهمــة
دبــي العطــاء لضمــان حصــول األطفــال والشــباب المحروميــن مــن الخدمــات علــى فــرص متكافئــة
للتربيــة الجيــدة وفــرص التعلــم .ونحــن نؤمــن بشــدة بالــدور الــذي تؤديــه الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة فــي تعزيــز النمــو االجتماعــي والعاطفــي والبدنــي والمعرفــي لألطفــال .ومــن خــال
شــراكاتنا البرامجيــة القويــة ،ودعــم البحــث ،والدعــوة ،والمنابــر العالميــة ،نهــدف إلــى بنــاء أنظمــة
تعليميــة قــادرة علــى الصمــود ودائمــة مــن خــال تدخــات قائمــة علــى األدلــة تركــز علــى بنــاء القــدرات
وتعزيــز النظــم.
ويســرنا أن نــرى النتائــج القويــة والصلبــة التــي تمّ ــت مــن خــال شــراكتنا مــع مكتــب اليونســكو
الدولــي للتربيــة ) .(IBE-UNESCOوقــد أدى الدعــم الكبيــر الــذي قدمــوه إلــى البلــدان األربعــة فــي إطــار
هــذه الشــراكة (الوس وروانــدا وكاميــرون وإســكوتيني) ألكثــر مــن أربــع ســنوات ،إلــى وضــع نمــاذج
إرشــادية ومبــادئ توجيهيــة وأدوات للرصــد والتقييــم وآليــات تقديــم الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان أحــد المعالــم الرئيســية لهــذه المبــادرة هــو تطويــر إطــار
مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل ) ،(HECDIالــذي يوفــر مؤشــرات وأهدا ًفــا لرصــد أكثــر شــموالً
لنمــو الطفــل ،والــذي يمكــن تنفيــذه علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.
ونعتقــد اعتقــادًا راسـ ً
ـخا أن هــذه السالســل واألدوات التــي تــم تطويرهــا ستســاهم بشــكل كبيــر
فــي مجموعــة المعرفــة الحاليــة للرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وتزويــد الممارســين
وصانعــي السياســات بالمعلومــات بشــكل أفضــل؛ وليــس فقــط فــي بلــدان محــددة مدرجــة فــي هــذه
الشــراكة ،ولكــن ً
أيضــا فــي البلــدان التــي تتطلــع إلــى تعزيــز أطــر وشــروط الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
ً
الطفولــة المبكــرة الحاليــة .ونأمــل أيضــا أن توفــر هــذه المبــادرة مســاحة للحــوار والتكامــل والتعــاون
الــذي تشــتد الحاجــة إليــه علــى المســتويين الوطنــي والدولــي والتقــاء المزيــد مــن الشــركاء والعمــل
م ًعــا لضمــان وضــع الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي وضــع مناســب فــي السياســة
والممارســة.

معالي الدكتور طارق القرق،
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء وعضو مجلس إدارتها
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رسالة شكر

ي

ســر مكتــب التربيــة الدولــي التابــع لليونســكو وجمهوريــة الكاميــرون نشــر هــذا الدليــل
لمؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
ونظ ًرا لمساهماتهم السخية التي جعلت هذا الدليل ممكنًا ،نود توجيه شكر خاص إلى:
»األســتاذ /لورانــت ســيرجي إيتونــدي نوجــا ،وزيــر التعليــم األساســي ،رئيــس اللجنــة الوطنيــة
لليونســكو؛
»السيدة كاثرين أبينا أونداوا ،وزيرة النهوض بالمرأة واألسرة؛
»السيد سالي مايريجا ،األمين العام للجنة الوطنية لليونسكو؛
»األستاذ /أتيماجونج جوستينا إسبي نجيكا ،المفتش العام للتعليم؛
»السيدة /مامات ني ديفيرلي ماديليني ،المفتشة التربوية المسؤولة عن تعليم الحضانة؛
»السيدة /كوكيرو ني مايبا فيسبا ،المفتشة رقم  2في وزارة النهوض بالمرأة واألسرة؛
»السيد /نايبي جين بابتيستي ،مساعد مدير تعزيز وحماية الحقوق؛;
»إلى فريق المستشارين والخبراء:
›السيد /مورابيتو كريستيان؛
›السيد /فابي كريستيان؛
›السيدة /ويرسي هيدويغ موفر؛
›السيدة /نغومي فيليسيا؛
›السيدة /دوبال مايراما.

CAMEROON
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االختصارات

 :CPCمركز الحضانة المجتمعي
 :COMNATاللجنة الوطنية لليونسكو
 :DAنائب المدير
 :ECCEالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
 :EPPEالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
 :IAEBمفتش منطقة التعليم األساسي
 :MINEDUBوزارة التعليم األساسي
 :MINPROFFوزارة النهوض بالمرأة واألسرة
 :MINSANTEوزارة الصحة
 :MINEPATوزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية اإلقليمية
 :ODDأهداف التنمية المستدامة
 :ONUمنظمة األمم المتحدة
 :SDGهدف التنمية المستدامة
 :SEDUCوزير التعليم
 :UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
 :UNESCO-BIEمكتب التربية الدولي لليونسكو
 :UNESCO-IBEمكتب التربية الدولي لليونسكو
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مقدمة

ت

ُعــد الســنوات األولــى مــن الحيــاة أفضــل فتــرة لتعليــم الطفــل ،إنهــا الفتــرة الحاســمة لتعلــم
المعرفــة والمهــارات المعرفيــة والجســدية واالجتماعيــة والعاطفيــة التــي ســترافقه طــوال حياتــه،
فاألطفــال الذيــن ال يحظــون بفــرص الكتســاب هــذه المعرفــة معرضــون لخطــر فقــدان المهــارات
األساســية الالزمــة لتنميتهــم ،ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى تركهــم المدرســة واتســامهم بســلوك غيــر
اجتماعــي ومعانــاة نفســية ،كمــا يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى آث ــار ســلبية تتضــح تداعياتهــا الشــخصية
والمهنيــة فيمــا بعــد ،يتضمــن ذلــك صعوبــة الوصــول إلــى ســوق العمــل.
وتُجمــع التجــارب ونتائــج األبحــاث حتــى الوقــت الراهــن لتوضــح أن التدخــات والرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كانــت ناجحــة فــي تحســين مهــارات األطفــال وقدراتهــم طــوال حياتهــم
المدرســية ،وعلــى الرغــم مــن الكــم الهائــل مــن األبحــاث التــي تســلط الضــوء علــى أهميــة الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إال أن توفيرهــا يظــل محــدودًا للغايــة فــي معظــم دول العالــم.
تُعـ ّرف الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى أنهــا عمليــة رعايــة وحمايــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة (مــن ســن  0إلــى  6ســنوات) بمــا فــي ذلــك مجموعــة مــن المجــاالت التــي تتضمــن
الرعايــة والتربيــة والصحــة والتغذيــة لتشــمل جميــع احتياجــات الطفــل الصغيــر .ويتضــح النهــج الشــامل
للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــال التنفيــذ متعــدد القطاعــات بمــا يتماشــى مــع
جــدول أعمــال األمــم المتحــدة لعــام  2030المعنــي بالتنميــة المســتدامة .وتتمثــل غايــة الهــدف الرابــع
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي «ضمــان توفيــر تربيــة جيــدة وشــاملة ومنصفــة وتعزيــز التعلــم
للجميــع».
ومــن الناحيــة العمليــة ،تركــز برامــج الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى اســتخدام
األنشــطة المرحــة مثــل األلعــاب واألغانــي والقصــص ،ويكمــن التحــدي فــي تشــجيع األطفــال فــي أقــرب
وقــت ممكــن علــى تطويــر :لغتهــم ومهارات تنشــئتهم االجتماعيــة ومهاراتهم المنطقية واستكشــاف
العالــم وبيئتهــم وقدرتهــم اإلبداعيــة ومهارتهــم الحركيــة (الدقيقــة والكبــرى) وتفاعلهــم االجتماعــي
مــع أقرانهــم فضـاً عــن االســتقاللية والتحضيــر لروضــة األطفــال أو مركــز الحضانــة المجتمعــي.
وي ُعــد تقييــم اإلدارة واالمتثــال للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة للمؤسســات التــي توفــر الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ضرور يًــا لضمــان الممارســة الفعالــة للحــق األساســي فــي التربيــة .كمــا
ي ُعــد الدعــم الفنــي الــذي يقدمــه مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو جــز ًءا مــن سياســات الكاميــرون
لصالــح الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــال السياســات العامــة المشــتركة بيــن
الــوزارات ،بمــا فــي ذلــك:
»وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة بصفتهــا مســؤولة عــن خدمــات الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة وحمايــة األطفــال فــي األوضــاع الهشــة المعروفــة باســم «المعرضيــن للخطــر»؛
»وزارة الصحــة المســؤولة عــن القضايــا المتعلقــة بالتطعيمــات ومكافحــة أمــراض الطفولــة علــى
وجــه الخصــوص؛
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»وزارة التعليم األساسي المسؤولة عن قطاع ما قبل االبتدائي؛
»وزارة االقتصــاد والتخطيــط والتنميــة اإلقليميــة؛ وزارة التعليــم الثانــوي المســؤولة عــن التدريــب
األولــي للمعلميــن فــي مدرســة عاديــة لمعلمــي التعليــم العــام؛
وتُعــد المؤسســات األخــرى أصحــاب المصلحــة فــي إدارة مؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ،يشــمل ذلــك اللجنــة الوطنيــة لليونســكو ولجنــة التنســيق المشــتركة بيــن القطاعــات،
والتــي تضــم مختلــف الــوزارات المعنيــة.
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الخلفية التاريخية والمنهجية

ب

دأ تطويــر الدليــل فــي عــام  2017مــن خــال اتفــاق متبــادل بيــن مختلــف القطاعــات المســؤولة
عــن الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وتحليــل الســياق الكاميرونــي ،وأفضــى التحليــل
الــذي أجــري فــي مجموعــات عمــل مختلفــة إلــى نقطتيــن رئيســيتين للتحســين :جــودة مراكــز الحضانــة
المجتمعيــة ونقــص اللوائــح الخاصــة بمرحلــة الطفولــة المبكــرة (مــن  0إلــى  3ســنوات) ،ويهــدف دليــل
االعتمــاد هــذا إلــى أن يكــون بمثابــة أداة مرجعيــة للمؤسســات ومواءمــة تضمــن جــودة التعليــم.
وفــي الوقــت ذاتــه ،صادقــت الدولــة علــى المنهــج الجديــد وطلــب مكتــب التربيــة الدولــي
لليونســكو تهيئــة الظــروف العامــة لتحســين توفيــر الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
و «أصبــح منهــج الحضانــة  /مرحلــة مــا قبــل االبتدائــي الجديــد متوفــ ًرا فــي الوقــت الحالــي ،وهــو
يركــز علــى معرفــة الطفــل وتنظيــم وإدارة الفصــل الدراســي وعمليــات التعلــم والتدريــس وممارســات
اللعــب واألنشــطة الروتينيــة [ .]...وقــد شــاركت مديريــة الصحــة الفرعيــة فــي األنشــطة بهــدف حــل
المشــكالت المتعلقــة بالتطعيــم والتغذيــة».
وســلط االجتمــاع التشــاوري بشــأن الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الــذي عقــد
فــي مــارس  2020بيــن الكاميــرون ومكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو الضــوء علــى معاييــر وقواعــد
المؤسســات التــي توفــر الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وظــروف تهيئــة وإدارة واحترام
الرفاهيــة والتنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ونتيجــة لذلــك ،طـوّر مكتــب التربيــة الدولي لليونســكو
بالتعــاون مــع الحكومــة الكاميرونيــة معاييــر الجــودة لمؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ،والتــي لُخصــت فــي هــذا الدليــل .ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية فــي توحيــد مرافــق رعايــة
األطفــال ،بمــا فــي ذلــك مراكــز الرعايــة النهاريــة ودور الحضانــة التــي تتضمــن دور الحضانــة المنزليــة
ودور الحضانــة العامــة ودور الحضانــة الخــاص.
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الجزء األول:
دور الحضانة ومراكز
الرعاية النهارية
(من بداية الوالدة إلى
 3سنوات)

CAMEROON

20

 1.عملية االعتماد

م

ن أجــل الحصــول علــى ترخيــص لــدار حضانــة أو مركــز رعايــة نهــاري،
يجــب أن تفــي المؤسســة بمتطلبــات جــودة التعليــم الصارمــة (انظــر الملحــق :1
نمــوذج االعتمــاد لمؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة).
يتقدمــوا أوالً بطلــب للحصــول علــى اعتمــاد لنائــب المديــر المســؤول عــن
خدمــة حمايــة الطفــل التــي تديرهــا وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة ،حيــث
تُعــد عمليــة إحالــة المؤسســات لتصبــح مؤسســة متخصصــة فــي اإلشــراف علــى
مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي الشــرط األول الــذي ال غنــى عنــه لتقديــم خدمــات
رعايــة وتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ذات جــودة.
 1.1مالحظات
يجــب تقديــم طلــب الترخيــص كمؤسســة معنيــة بالرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى نائــب المديــر الــذي يــرأس خدمة رفاهيــة الطفل.
تمتلــك وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة ســلطة رفــض أو قبــول طلــب
االعتمــاد مــن المؤسســة مقدمــة الطلــب .وي ُحظــر فتــح مؤسســة للرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بــدون الحصــول علــى ترخيــص.
وتحصــل المؤسســة علــى ترخيــص لمــدة عــام واحــد فــي حالــة قبــول
الطلــب والــذي قــد ي ُجــدد بعــد إجــراء الفحــص لمــدة عــام آخــر وبعــد ذلــك
لمــدة خمــس ســنوات.
 1.2تقؤملا حيرصتلا
،رــيياعملا ضــعبل لاــثتمالا مدــع ةــلاح يــف ،تــقؤم صــيخرت رادــصإ زوــجي
اــهتدم لــيجأت ةرــتفب يــلوأ راــطخإ ةرــسألاو ةأرــملاب ضوــهنلا ةرازو لــسرت ُ
مزــتلت مــل اذإو .رــيياعملل لاــثتمالا نــم ةــسسؤملا نــكمتت ىــتح رهــشأ ةتــس
لاــثتمالا قــقحتي مــل اذإو .ةــمارغ ضرــفت ُ ،لــيجأتلا ةرــتف ةــياهن يــف ةــسسؤملا
ةرازو يــغلت ُ ،رهــشأ ةتــس غــلبت يــتلا ةــيناثلا لــيجأتلا ةرــتف ءاــنثأو كــلذ دــعب
.تــقؤملا حــيرصتلا ةرــسألاو ةأرــملاب ضوــهنلا
 1.3بلطلا
،ةــيميلقإلا ةــيضوفملا بــتاكم يــف تــنرتنإلا رــبع ليجــستلا تاــيلمع ىرــجت ُ
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يــمدقمل شــيتفتلا تاــمدخ ددــعت بــنجت لــجأ نــم شــيتفتلا ةــيلمع ةــيميلقإلا ةــيضوفملا ىــلوتتو
.حــيرصتلا دــيدجت نــع ًاــضف ليغــشتلا نــم ىــلوألا ةنــسلل تاــبلطلا
 1.3دامتعالا بلط ضفر
بــلط ضــفر ةــلاح يــف ضــفرلا بابــسأ حــضوي اــًباطخ ةرــسألاو ةأرــملاب ضوــهنلا ةرازو لــسرت ُ
لاــفطألا ةماــس ناــمض لــجأ نــم اــهدامتعا بــلط ضــفُر يــتلا ةــسسؤملا حــتفت الأ بــجيو ،داــمتعالا
.تاــبوقعلل ةــضرع نوكتــس الإو ،راــغصلا
.رهشأ ةتس يضم دعب دامتعالا بلط ديدجت نكميو
 1.4ليغشتلا ىلع ةقفاوملا ءاغلإو شيتفتلا
ةــلحرم يــف ةــيبرتلاو ةــياعرلا تاــسسؤم ىــلع شــيتفتلا تاــيلمع ةــيميلقإلا ةــيضوفملا ىــلوتت
ةــلاح يــفو ،داــمتعالا طورــشل لاــثتمالا نــم قــقحتلا يــف مــهرود ىــلجتي ثــيح ،ةرــكبملا ةــلوفطلا
.داــمتعالا قــلعي ُ دــق ،رــيياعملا مــظعمل لاــثتمالا مدــع
 1.5تاعازنلا ةيوستو يضاقتلا
يرورــض عازــنلا ناك اذإو )،ةــقطنملا( ةــيرادإلا اــياصولا مــسق يــف ًلوأ تاــعازنلاو ىواكــشلا لجــست ُ
هتيوــستل لــخدتلا ىــلع ةرداــق ةرازوــلا نوكتــس ،هتيوــستل ليبــس كاــنه ســيلو.
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 2.إدارة دور الحضانة أو مراكز الرعاية النهارية

ت

تضمــن عمليــة االعتمــاد االمتثــال للترتيبــات التنظيميــة المتعلقــة بالتنظيــم واإلدارة علــى النحــو
المفصــل أدنــاه ،ويكمــن التحــدي الــذي يواجــه المؤسســة المعنيــة بمرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي
ضمــان تكييــف عملياتهــا مــع احتياجــات الصغــار واآلبــاء ،وتعــد مؤاءمــة توقعــات اآلبــاء والمتخصصيــن
الســبيل لتحســين أداء المؤسســة مــن خــال التعميــم المجتمعــي ،وبالتالــي توفيــر التعليــم والرعايــة
المناســبة.
 2.1التنظيم واإلدارة
يجــب تنظيــم المؤسســة مــن خــال :مديــر ،إداري (حســب حجــم المؤسســة) فضـ ًـا عــن المكتــب
والمعــدات المناســبة ،وبالنســبة إلــى مراكــز الرعايــة النهاريــة المنزليــة ومراكــز الرعايــة النهاريــة فــي
المراكــز العامــة ،يجــب علــى اللجنــة المحليــة تعييــن شــخص مســؤول عــن المهــام اإلداريــة ،ويحــب
إخطــار نائــب مديــر وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة بــأي تغييــر فــي اإلدارة ،وإذا كان ثمــة شــخصا
واحــد فــي المنظومــة ،يتحمــل مســؤولية المهــام اإلداريــة.
 2.2رسوم التسجيل واإلشراف
يجــب أال تتجــاوز الرســوم والتكاليــف األخــرى مثــل المســاهمات الماليــة لآلبــاء (األمــوال الخاصــة
التــي تســاهم فــي تنظيــم المنشــأة) ،المحســوبة لــكل طفــل ولــكل خدمــة ،المبلــغ الــذي حددتــه وزارة
النهــوض بالمــرأة واألســرة ووزيــر التجــارة،
ويجــب أن توافــق وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة علــى أي إعفــاء أو زيــادة فــي الرســوم (يجــب
تبريــر أي تغييــر).
وتضــع المؤسســات قواعــد مســاهمات اآلبــاء فيمــا يخــص التكاليــف األخــرى مثــل النقــل
والوجبــات إذا كانــت مشــمولة ،وفيمــا يتعلــق بشــروط الدفــع ،يجــب منــح اآلبــاء مهلــة  15يومً ــا مــع
إمكانيــة التمديــد فــي حالــة وجــود ظــروف اســتثنائية (تحددهــا المؤسســة).
ويمكــن لــدور الحضانــة ومراكــز الرعايــة النهاريــة إلغــاء أو رفــض تســجيل الطفــل فــي حالــة
التمديــد بســبب عــدم امتثــال اآلبــاء بدفــع الرســوم أو تراكــم الديــون ،ومــع ذلــك ،يجــب اتخــاذ
إجــراءات مــن أجــل ضمــان حقــوق األطفــال فــي الحمايــة والتعليــم (ال تفصــل الطفــل فجــأة ،وانتظــر
حتــى نهايــة الفصــل الدراســي واطلــب اتفا ًقــا أو أعــد توجيهــه إلــى مؤسســة أخــرى لتجنــب االســتبعاد
قــدر المســتطاع)
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 2.3مصادر إضافية
قــد تتلقــى المؤسســات منحً ــا إضافيــة للمشــاريع أو تتلقــى دعمً ــا مــن مانحيــن محتمليــن ،ويجــب
إخطــار نائــب المديــر مقدمً ــا.
 2.4شروط القبول لألطفال
يجب أن تمتثل المؤسسة المشرفة لقواعد معينة تتعلق بشروط قبول األطفال:
-

ي ُقبل األطفال في جميع الخدمات بشرط تقديم شهادة  /شهادة ميالد.

ال يجــوز للمؤسســات ،وف ًقــا لمبــدأ عــدم التمييــز ،رفــض الطفــل ألســباب دينيــة أو سياســية
أو تتعلــق بالجنــس أو الجنســية.
يجــب أن تضمــن مؤسســات الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لألطفــال األيتــام أو
الالجئيــن أو األجانــب نفــس فــرص الوصــول مثــل اآلخريــن ،وينطبــق األمــر ذاتــه علــى إدمــاج األطفــال
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
-

يمكن رعاية األطفال في أي وقت من السنة.

 2.5تسجيل األبناء والمستندات اإلدارية
(انظر الملحق  :3نماذج تسجيل البيانات اإلدارية).
يجب على المؤسسة أن تطور سجل بيانات األطفال واالحتفاظ به:
»عدد األطفال ونوعهم وأعمارهم؛
»رقم هاتف للوالدين أو شخص لالتصال به في حالة حدوث مشاكل؛
»سجل الحضور والغياب اليومي لألطفال (مع السبب)؛
»نسخة من السجل الطبي لكل طفل (كتيب صحة الطفل)؛
ســجل «المــوارد البشــرية» الــذي يحتــوي علــى معلومــات حــول المتخصصيــن (انظــر النمــوذج فــي
الملحق ):
»معلومات االتصال لكل شخص؛
»الشهادة العلمية والمؤهالت ،إن وجدت؛
»عقود التوظيف؛
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»كشوف المرتبات؛
»كشف الحضور اليومي للموظفين.
سجل باألنشطة والبرامج وتنمية الطفل على سبيل المثال:
»أوراق النشاط (مدى تقدم النشاط واألدوات المستخدمة)؛
»وثائق إعالمية تتعلق بتنمية األطفال الصغار من سن  0إلى  3سنوات واحتياجاتهم.
ســجل يتضمــن المســتندات المتعلقــة باللوجســتيات واإلدارة والتمويــل (انظــر النمــوذج فــي
الملحــق ):
»صحائف إدارة المخزون (اإلمدادات واألدوات والمعدات والمواد التعليمية)؛
»فواتير المصاريف وكشوف الحسابات؛
»القواعد واللوائح الداخلية؛
»تقارير االجتماعات المختلفة مع اآلباء والمجتمع والتقارير؛
»تقارير عن أي اجتماعات أو تفاعالت مع خدمات أخرى (خدمات صحية أو اجتماعية).
 2.6التقييم وتقارير التشغيل
تلتزم المؤسسات بتقديم تقرير تشغيل إلى نائب المدير كل ثالثة أشهر.
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 3.البنية التحتية

ي

جــب أن توفــر دور الحضانــة ومراكــز الرعايــة النهاريــة لألطفــال بنــى تحتيــة عاليــة الجــودة تُراعــي
ســامة األطفــال الصغــار واحتياجاتهــم وبالتالــي تضمــن تنميتهــم.
 3.1مواصفات البناء
يجــب أن يلتــزم المركــز بعــدة مواصفــات مــن أجــل منــع وتقليــل وإدارة المخاطــر والحــوادث التــي
قــد يواجههــا األطفــال الصغــار ،والتــي تتضمــن:
مساحة ال تقل عن  1م ²لكل طفل داخل المباني.
مساحة تعلم ال يقل سطحها عن  16م.²
ارتفاع السقف ال يقل عن  260سم
بناء الدور األول بأبواب غير منزلقة
مخارج طوارئ ونوافذ وأبواب
التهويــة الكافيــة واإلضــاءة الطبيعيــة إلزاميــان ،ويجــب تهويــة األماكــن يوميًــا عــن طريــق فتــح
النوافــذ.
يجب تزويد منطقة المطبخ بالمعدات ومساحة لتخزين الطعام.
ال تُتخــذ اإلجــراءات لتمكيــن اإلجــاء فحســب ولكــن ً
أيضــا لضمــان بيئــة صحيــة وســعيدة مــن شــأنها
أن تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى يقظــة الطفــل الصغيــر.
 3.2المرافق الصحية
المــاء ناقــل للعديــد مــن األمــراض التــي مــن يحتمــل أن تُصيــب األطفــال ،ولهــذا الســبب يجــب أن
تســتوفي المعاييــر التاليــة:
»يجب أن يكون صالحا للشرب ولالستعمال ،كما أن إمدادات المياه إلزامية.
»يجب أال تكون مواسير المياه الساخن في متناول األطفال.
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»يجب ضمان االلتزام بالمعايير على نحو خاص مع اللوازم المعدلة (الصابون).
مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي الوقــت المناســب لتعلــم المهــارات الحياتيــة ،وتُعــد النظافــة مهــارة
يكتســبها الطفــل مــن خــال االتصــال باآلخريــن والبالغيــن ،أمــا بالنســبة للمراحيــض ،فــإن اإلجــراءات
التــي اتخذتهــا دار رعايــة األطفــال هــي كمــا يلــي:
»يجب أن تكون نسبة المراحيض لكل طفل على األقل  1/15للفتيات و 1/30للفتيان.
»يجب أال تقل الفتحة عن  20 × 15سم.
»بالنســبة لألطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن عــام واحــد ،يمكنهــم اســتخدام مراحيــض البالغيــن
مــع توفيــر (منصــة صعــود للوصــول ومقعــد معــزز) وبحضــور شــخص بالــغ.
»يجب فصل مراحيض الكبار عن مراحيض األطفال.
»يجب أن يكون عمق الفتحة  5أمتار على األقل ويجب أن تكون  15متراً من التجويف.
»يجب تنظيفها يوميا.
فيمــا يتعلــق بمنطقــة تغييــر المرحــاض ،يجــب ترتيبهــا وتزويدهــا بخزانــة آمنــة ومســاحة تخزيــن
تحتــوي علــى أدوات ومســتلزمات النظافــة وســلة قمامــة .بالنســبة للكبــار ،يجــب توفيــر مبولــة.
 3.3ساحات اللعب واألماكن الخارجية
يجــب أن تكــون ســاحات اللعــب والمرافــق خاليــة مــن الفتحــات والمــواد الخطــرة واآلبار واألســاك
الشــائكة ونقــاط الميــاه ويجــب أن تحتــوي علــى عناصــر للعــب واألثــاث باإلضافــة إلــى مناطــق غيــر
مشمســة،
وفيمــا يتعلــق بالســامة ،يجــب أن تكــون المدرســة أو منطقــة الرعايــة محاطــة بســياج حــول المبنــى
وبوابــة الدخــول وبوابــات األمــن أمــام المداخــل الرئيســية.
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 4.التنظيم العام

ي

حت ــاج متخصصــو الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى توفيــر إطــار عمــل تنظيمــي،
ويشــمل ذلــك أوليــاء أمــور األطفــال فــي قــرارات تعزيــز مبــدأ المشــاركة فــي تربيــة المتعلميــن
وتعلمهــم.
 4.1تسمية المؤسسة
يجــب أن تحــدد لجنــة داخليــة مكونــة مــن المتخصصيــن واآلبــاء اســم الحضانــة أو مركــز الرعايــة
النهــاري.
ويجب أن يستوفي اسم المؤسسة المعايير التالية:
»يجــب أن يكــون اســم هــادف مناســب لطبيعــة المؤسســة (يجــب أن يكــون االســم المقتــرح
ً
مرتبطــا بالطفولــة المبكــرة ورفاهيــة األطفــال الصغــار وغيرهــا)؛
»يجب أن يحترم القيم التربوية الكاميرونية والدولية (تعزيز السالم وتعدد اللغات وغيرها)؛
»يجب أن يكون اسم مميز ومتوافق مع معايير الملكية الفكرية؛
»يجب أن يظل كما هو بدون تغيير بعد منح الترخيص.
 4.2أيام وأوقات العمل
حسب تنظيم الدولة ،تعمل المؤسسات:
 11شه ًرا في السنة 5 ،أيام في األسبوع.
من الساعة  6صباحً ا حتى  6مسا ًء.
كما تتمتع كل منطقة بمرونة من حيث الجداول الزمنية (وف ًقا الحتياجات الوالدين).
 4.3الترحيب باألطفال
يرحــب أحــد الموظفيــن بالوالديــن واألطفــال ويمكنــه جمــع معلومــات حــول حالــة الطفــل (النــوم
والصحــة والتغذيــة).
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 4.4اجتماع المتخصصون
يجــب أن يقضــي جميــع موظفــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولة المبكرة وقت ًا فــي االجتماعات
لمناقشــة القضايــا التربويــة واألنشــطة (التخطيــط والتنظيــم والتقييــم) والتنظيــم والصعوبــات التــي
اعترضــت ســبيل العمــل والتحســينات علــى وجــه الخصــوص.
 4.5مشاركة الوالدان
يجــب علــى الوالديــن االلتــزام بالجــداول الزمنيــة وضمــان حضــور أطفالهم في األوقــات المحددة،
تســلم الطفــل ،وقــد يتــم تغريــم اآلبــاء
كمــا يجــب علــى كل والــد أن ي ُحــدد الشــخص المســؤول عــن ّ
الذيــن يصلــون متأخريــن الصطحــاب طفلهــم.
 4.6القواعد واللوائح
إنهــا وثيقــة أعدتهــا المؤسســة تحــدد قواعــد التشــغيل ودور أصحــاب المصلحــة فــي المنظومــة
وواجبــات كل منهــم ،وتتعلــق باآلبــاء والموظفيــن ويجــب توزيعهــا وعرضهــا،
كما تختص بكل مؤسسة ويجب أن تحتوي على معلومات عن اإلدارة وقواعد السلوك مثل:
»شروط قبول الطفل (الفئة العمرية والرسوم وغيرها)
»أيام وساعات العمل
»معلومات عن النظافة وتغذية الطفل
مشاركة اآلباء في إدارة الحضانة (التخطيط لالجتماعات).
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 5.المتخصصون في مرحلة الطفولة المبكرة

ي

ؤدون دو ًرا رئيس ـيًا فــي تربيــة األطفــال وتنشــئتهم االجتماعيــة ،ويجــب اســتيفاء المتطلبــات
التاليــة مــن أجــل االعتــراف بهــم وبقدرتهــم علــى العمــل بصفتهــم متخصصيــن فــي مجــال الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
 5.1نسبة المتخصصون إلى األطفال
يجب أال تزيد نسبة الموظفين  /األطفال عن:
»الفئة العمرية بين  0 - 2سنوات ،أخصائي واحد لكل خمسة أطفال.
»الفئة العمرية بين  2 - 3سنوات ،أخصائي واحد لكل عشرة أطفال.
 5.2متطلبات التدريب المسبق
يجــب أن يكــون المديــر والفريــق حاصلــون علــى شــهادة مشــاركة فــي وحــدات تدريبيــة مكثفــة
(لمــدة أســبوع واحــد علــى األقــل) معتــرف بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب المعتمــد أو صــادرة عــن
مؤسســات خاصــة معتمــدة ،ويجــب االحتفــاظ بســجل المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة المكثفــة
(دورة لمــدة يــوم أو يوميــن) معتــرف بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب المعتمــد أو صادرة عن مؤسســات
خاصــة معتمــدة.
ويجــب أن يتوخــى متخصصــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الحــذر فــي تدريبهــم مــن خــال وحــدات:
التربيــة وتنميــة الطفــل واحتياجاتــه والتعلــم مــن خــال اللعــب ،أو حتــى :الكفــاءة االجتماعيــة والعاطفيــة
وعلــم نفــس األطفــال ،ويجــب تعييــن الموظفيــن مــن بيــن المعلميــن ومســاعدي الرعايــة والممرضــات.
وفيمــا يتعلــق بالتدريــب والتوعيــة حــول موضــوع األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة (اإلعاقــات
الحســية أو العقليــة أو الحركيــة أو الســلوكية) ،يجــب توعيــة المتخصصيــن باإلعاقــات المختلفــة للتعــرف
عليهــا وتحذيــر الجهــات المختصــة والوالديــن.
 5.3التدريب الداخلي
يجــب أن تنظــم وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة دورات تدريبيــة دوريــة مــن يوميــن إلــى ثالثــة أيــام
أو أكثــر بنــا ًء علــى طلــب المؤسســات.
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 5.4التعيين وعقود الموظفين
يجب إخطار نائب المدير بجميع عمليات التعيين،
وفــي دور الحضانــة ،يجــب توقيــع عقــد يتضمــن حقــوق وواجبــات الموظــف وصاحــب العمــل مثــل
ُّ
والتصــرف المتوقــع مــع األطفــال (يشــمل ذلــك حظــر العقــاب البدنــي)
عــدد ســاعات العمــل األســبوعية
واألداء المتوقــع والراتــب مــع الضرائــب والمســاهمات فضـ ًـا عــن الحقــوق الفرديــة (فــي حالــة المــرض
والحمــل واإلجــازات وغيرها).
ويكفــي خطــاب التــزام يوضــح حقــوق وواجبــات الموظــف بالنســبة للمتخصصيــن العامليــن فــي
دور الحضانــة فــي المراكــز العامــة ،وس ـتُحدد وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة الخطــاب.
 5.5مبدأ عدم التمييز
يجــب عــدم التمييــز بيــن الموظفيــن علــى أســاس :الديــن واللغــة واألصــل ومــكان اإلقامــة والخلفيــة
االجتماعيــة والنــوع والعمر.

31

دليل االعتماد

 6.السالمة والحماية

ي

مكــن أن تقــع الحــوادث فــي المؤسســات وتتســبب فــي وقــوع إصابــة شــخصية خطيــرة وتلــف
فــي الممتلــكات ،لذلــك تُعــد مســألة الســامة ضروريــة للغايــة ويجــب االلتــزام بتنفيــذ التدابيــر التاليــة.
 6.1التدابير الوقائية
يجب على المؤسسة اتخاذ تدابير لمنع مخاطر وقوع الحوادث مثل:
»التأكد من عدم ترك األطفال بمفردهم وبدون إشراف.
»التأكد من عدم ترك المنتجات الخطرة ومنتجات التنظيف في متناول األطفال.
»األمر ذاته ينطبق على التوصيالت الكهربائية.
»تخزين صناديق القمامة في الخارج وبعيدًا عن متناول األطفال.
»التأكد من أن المطبخ يتوافق مع معايير السالمة والنظافة.
»إرسال الطفل إلى أبويه في حالة المرض لتجنب أي خطر للتلوث.
يجــب تطبيــق القواعــد مثــل مراقبــة وصيانــة التركيبــات الكهربائيــة والغازيــة فيمــا يتعلــق بتدابيــر
الوقايــة مــن الفيضانــات والحرائــق.
 6.2احتياطات السالمة
عند وقوع حادث أو واقعة ما ،اتخذت المؤسسة تدابير سابقة للتخفيف من حدة العواقب مثل:
»توفير حقيبة إسعافات أولية أم ًرا إلزاميا؛
»تدريب الموظفين على إجراءات اإلسعافات األولية (في حالة االختناق على سبيل المثال)؛
»الحصول على رقم هاتف أحد األقارب إلبالغهم بخطورة الحادث.
عالوة على ذلك ،في حالة نشوب حريق ،فإن اإلجراءات االحترازية الواجب اتخاذها كما يلي:
»توفير مخارج طوارئ لإلخالء؛
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»توفير طفايات الحريق؛
»تدريــب الموظفيــن علــى اســتخدام طفايــات الحريــق (التــي يجــب فحصهــا بشــكل دوري وتغييرها
إذا كانــت معيبــة) وعلــى اإلخــاء (صالحــة ً
أيضــا فــي حالــة الفيضانات).
 6.3مسألة الحيوانات
ضــرورة الحفــاظ علــى الشــجيرات ونقــاط الميــاه لتجنــب األفاعــي والبعــوض ،وغيــر مســموح بتواجــد
الحيوانــات (ســواء كانــت منزليــة أم ال) داخــل المؤسســات.
 6.4السالمة الخاصة بالفتيات الصغيرات
تســجيل تشــويه األعضــاء التناســلية وفــي حالــة االشــتباه؛ إخطــار الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة
وإبــاغ الشــرطة أو الســلطة المختصــة.
 6.5األمن الصحي خالل كوفيد19-
يجــب علــى جميــع أخصائــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة حمايــة أنفســهم
وأصحــاب المصلحــة المعنييــن ،يشــمل ذلــك الوالديــن وغيرهــم ،وفيمــا يتعلــق باألطفــال ،يجــب غســل
اليديــن بانتظــام .كمــا يجــب وضــع الفت ــات فاصلــة مــن أجــل المتخصصيــن ومــن قبلهــم مثــل ارتــداء
قنــاع وغســل اليديــن بانتظــام بالصابــون أو محلــول كحولــي مائــي والعــزل فــي المنــزل فــي حالــة اإلصابة
بالمتالزمــات أو االشــتباه فــي اإلصابــة بكوفيــد.
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دليل االعتماد

 7.بيئة التعلم

ي

تمثــل دور مؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي ضمــان تهيئــة بيئــة
تعلــم صحيــة تســاعد علــى التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وي ُعــد هــذا عنصـ ًرا أساسـيًا لرفاهيــة
الطفــل ويســاهم فــي تعزيــز حياتــه بمــا يتماشــى مــع نهــج شــامل وكلــي حيــث يتــم تضميــن جميــع
احتياجاتــه.
 7.1التنظيم العام
يجــب تحديــد مناطــق النشــاط الحــر لتزويــد الطفــل بمجموعــة مــن األنشــطة فــي نطــاق الســاحات
ووف ًقــا لتنظيــم المبانــي ،علــى ســبيل المثــال ،تُنظــم بيئــة التعلــم فــي زوايــا الغرفــة عــن طريــق تثبيــت:
»منطقة هادئة تتضمن بعض الكتب المصورة؛
»منطقة بناء تتضمن مكعبات وصناديق وأشياء من مختلف األشكال واأللوان؛
»منطقة مسرح بها بعض المالبس واالكسسوارات؛
»ســاحة خارجيــة حيــث يمكــن للطفــل الركــض واللعــب وغيرهــا؛ منطقــة خارجيــة حيــث يمكــن
للطفــل الركــض واللعــب وغيرهــا؛ منطقــة خارجيــة حيــث يمكــن للطفــل اللعــب.
 7.2الزينة
يجــب تزييــن الفصــول الدراســية وأماكــن التعلــم بألــوان زاهيــة ،حيــث تســاعد بيئة التعلــم المبهجة
علــى إث ــارة فضــول الطفل،
ويجــب أن تكــون الجــدران قابلــة للغســل والتنظيــف بشــكل منتظــم ،وال يجــب اســتخدام مــواد
ضــارة كالطــاء.
 7.3األثاث
ينطــوي األث ــاث علــى وظيفتيــن تتمثــل فــي حــث اهتمــام الصغــار وتحفيــز فضولهــم والمســاعدة
فــي إثارتــه ،فضــاً عــن كونــه بمثابــة أدوات للمتخصصيــن لتنفيــذ أنشــطة عاليــة الجــودة ،ويشــمل
األث ــاث الكراســي والطــاوالت والســبورة ،ويجــب تنســيقه مــع مورفولوجيــا األطفــال وبأعــداد كافيــة.
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 7.4األلعاب واألدوات التعليمية
ينبغــي أن تكــون األلعــاب مناســبة للعمــر لضمــان ســامة الجــودة والتحفيــز مــن خــال اتبــاع المناهــج
المدرســية ودليــل متخصصــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وتتضمــن األلعــاب
والوســائل التعليميــة :الكــرات المختلفــة (القــوام واألحجــام) والمرايــا واألنفــاق والدمــى والكتــب
وغيرهــا .كمــا يمكــن اســتخدام المعــدات الرقميــة والســمعية البصريــة لتشــغيل الموســيقى ،علــى
ســبيل المثــال أثنــاء نشــاط الرقــص.
وي ُشــجع علــى اســتخدام المــواد المحليــة والمعــاد تدويرهــا التــي تناســب األطفــال فــي مرحلــة
الطفولــة ووف ًقــا لســامتهم ،ومــع ذلــك ،يجــب الحــرص علــى ضمــان البعــد الجــذاب.
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دليل االعتماد

 8.جودة التعليم والتعلم

ي

جــب االلتــزام بالمعاييــر والقيــم التاليــة علــى النحــو المبيــن أدنــاه مــن أجــل ضمــان جــودة
التعليــم الشــامل والتعلــم المبكــر ،ويجــب أن يكــون لــكل مدرســة مشــروع تربــوي يمثــل قيــم المدرســة
والكاميــرون واليونســكو ،فهــو اإلطــار المرجعــي لجميــع اإلجــراءات المنفــذة ،ويتكــون مــن قاعــدة
مشــتركة خاصــة بجميــع المؤسســات المســؤولة عــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة ولكــن يجــب أن يكــون
مالئمــا وف ًقــا للخصائــص ،مثــل الخصائــص الثقافيــة.
 8.1برنامج األنشطة التعليمية
يتجلــى أحــد األهــداف األساســية لمؤسســات الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي دعــم
الطفولــة المبكــرة مــن خــال توفيــر إطــار عمــل يســاعد علــى تنميــة الطفــل ،يتضمــن ذلــك األنشــطة
واأللعــاب التــي يقترحهــا ويديرهــا متخصصــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
احترام تنمية الطفل
يجــب علــى متخصصــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة احتــرام الطفــل الصغيــر فــي
جميــع األعمــار وتنفيــذ األنشــطة المناســبة لمنحهــم جميــع الفــرص لليقظــة والنمــو ،كمــا يجــب تنفيــذ
تلــك األنشــطة بمــا يتماشــى مــع قيــم التعليــم الجيــد والموقــر ،يشــمل ذلــك المبــادئ التاليــة:
»األمــن العاطفــي :يجــب أن يكــون المتخصــص بمثابــة دعــم مطمئــن للطفــل مــن خــال تبنــي
ســلوك هــادئ وســلمي ومتفهــم وخلــق بيئــة آمنــة حــول الطفــل.
»االســتقاللية :يجــب أن يرافــق المتخصــص الطفــل ولكــن ً
أيضــا يتــرك لــه مســاحة مــن الحريــة مــن
أجــل تطويــر قدرتــه علــى أن يكــون لــه دو ًرا فــي اختياراتــه وأن يتدبرهــا بمفــرده.
»التنمية الحركية والنفسية :من أجل تنمية المهارات الحركية الدقيقة والكبرى.
»التنشــئة االجتماعيــة واالحتــرام :يجــب االســتماع إلــى الطفــل ومراعاتــه وإيجــاد مكانــه داخــل
المجموعــة واحترامــه واحتــرام حــدوده الموضوعــة.
احترام أهداف ومبادئ المتخصصون في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
ي ُن ّفــذ المتخصصــون فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة البرنامــج التربــوي المترجــم
إلــى أنشــطة ،وهــم جهــات رئيســية فــي تنميــة الطفــل الصغيــر ،ويجــب أن يحترمــوا:
»المعايير التي وضعتها الحكومة الكاميرونية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة؛
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»المعايير الدولية واإلقليمية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة؛
»وتيرة التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة؛
»تنفيذ اإلجراءات واأللعاب واألنشطة إلشراك الطفل بطريقة عطوفة.
»مرافقة الطفل في حالة الهشاشة
 8.2النظر في اللغات المحلية
الســنوات األولــى مــن الحيــاة مكرســة جزئيًــا لتعلــم الحديــث واللغــة ،فتبــدأ عمليــة التعلــم عنــد
االحتــكاك بالعائلــة أو المتخصصيــن فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة واألطفــال اآلخريــن ،حيــث يتحملــوا
مســؤولية نقــل المعرفــة والمهــارات المنقولــة مــن خــال اللغــة .وتُعــد الكاميــرون دولــة غنيــة بالتنــوع
اللغــوي ،لــذا ،يجــب تعزيــز اللغــات واللهجــات منــذ بدايــة الحيــاة لخلــق اســتمرارية بيــن البيئــة األســرية
وبيئــة التعلــم والتطويــر .ولــن يــؤدي الترويــج للغــات المحليــة إلــى تعطيــل تعلــم إحــدى اللغتيــن
الرســميتين اللتيــن ســتتم إضافتهمــا الح ًقــا،
وبشــكل ملمــوس ،ي ُترجــم هــذا إلــى اســتخدام اللغــات المحليــة فــي مؤسســات الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أثنــاء األلعــاب وأنشــطة التعلــم ً
وأيضــا أثنــاء األنشــطة الروتينيــة والحيــاة
اليوميــة (الوجبــات والرعايــة).
 8.3احتواء األطفال الصغار في الحاالت الهشة
يجــب علــى مؤسســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي الكاميــرون اتبــاع سياســة
شــاملة تجــاه األطفــال ذوي االحتياجــات والحقــوق الخاصــة ،ويجــب إجــراء التعديــات مــن أجــل
الترحيــب بهــم فــي أفضــل الظــروف الممكنــة وتقديــم ترحيــب مناســب لهــم:
»توفيــر البنيــة التحتيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــات الحركيــة والحســية والعقليــة والنفســية ،وبشــكل
ملمــوس ،يعنــي ذلــك :تركيــب منصــة صعــود للوصــول وبنــاء حــوض اســتحمام وتنظيــم األنشــطة
وغيرهــا.
»إيــاء اهتمــام خــاص ودمــج األيتــام واألطفــال المهجوريــن الذيــن ي ُحتمــل أن يكونــوا تركــوا
المدرســة أو غيــر ملتحقيــن بهــا للعيــش فــي الشــوار ع والتســول.
»لمراعــاة األطفــال الالجئيــن والســماح لهــم بااللتحــاق بالمــدارس والتعلــم المبكــر وبالتالــي زيــادة
فرصهــم فــي االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة ،وال ســيما فــي منطقــة شــرق الكاميــرون.
»ضمــان المســاواة بيــن الجنســين واحترامهــا وتعزيزهــا ،ال ســيما مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي
بيــن األطفــال الصغــار مــن خــال األنشــطة التــي تعــزز هــذه القيمــة وضمــان تبنيهــم لموقــف غيــر
تمييــزي تجــاه المتخصصيــن.

37

دليل االعتماد

 9.مشاركة الوالدان

ي

تجــاوز هــدف تعليــم األطفــال عمليــة توفيــر الرعايــة ،فــي واقــع األمــر ،يعتبــر الوالديــن أيضــا
مُ علميــن رئيســيين ،نظـ ًرا للــدور الهــام الــذي يؤدونــه فــي عمليــة التعلــم والتنشــئة الصحيــة ألطفالهــم،
ويجــب أن ينخــرط الوالــدان بالمشــاركة فــي إدارة مؤسســات الطفولــة المبكــرة.
 9.1تقرير التقييم
يجــب أن تنظــم اإلدارة اجتماعــات منتظمــة مــع أوليــاء األمــور لتقييــم تنميــة الطفــل ومــدى تقدمــه،
ويجــب أن يشــعر اآلبــاء بالقلــق إزاء تنميــة أطفالهــم وتعليمهــم فــي جميــع المســتويات التعليميــة.
 9.2زيادة الوعي باحتياجات الطفل الغذائية
اآلبــاء بحاجــة إلــى أن يدركــوا أهميــة التغذيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،خاصــة عندمــا يتعيــن
عليهــم إعــداد الوجبــة ،ويتمثــل دور متخصصــي الطفولــة المبكــرة فــي التحــدث مــع أوليــاء األمــور
لتقديــم معلومــات حــول رفاهيــة الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،حيــث يتمتــع المتخصصيــن
بالمعرفــة والخبــرة التــي يجــب مشــاركتها فــي مصلحــة الطفــل ،فاالســتمرارية بيــن دور الحضانــة أو
مراكــز الراعيــة النهاريــة والمنــزل ضروريــة للغايــة
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 10.التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى للرعاية والتربية في مرحلة
الطفولة المبكرة

ي

جــب أن يــؤدي توفيــر الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــال نهــج كلــي وشــامل إلــى
تعزيــز إطــار متناغــم لضمــان تنميــة األطفــال ،وتتضمــن عمليــة تنميــة األطفــال العديــد مــن العوامــل
منهــا الصحــة والتغذيــة والنــوم والبيئــة األســرية ،ونتيجــة لذلــك ،فــإن القضايــا المتعلقــة بحمايــة
األطفــال وصحتهــم تحظــى باهتمــام كبيــر وتقــع ضمــن اختصــاص مختلــف المؤسســات أو الجهــات
الفاعلــة ،ويجــب أن يكــون هنــاك تناســق بيــن الخدمــات المختلفــة.
الخدمــات الصحيــة :يجــب ضمــان تقديــم الزيــارات المنتظمــة مــن خــال المتخصصيــن الصحييــن
بهــدف الوقايــة مــن أمــراض الطفولــة وتحديدهــا ،ويجــب أن تُشــجع المؤسســات عمليــة التطعيــم
واالحتفــاظ بســجل لألطفــال الذيــن تلقــوا تطعيمهــم.
جهــات االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ :يجــب أن تمتلــك جميــع مؤسســات الرعايــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة جهــات اتصــال مــع االختصاصييــن االجتماعييــن والعامليــن الصحييــن والشــرطة
وخدمــات اإلطفــاء.
حمايــة الطفــل :يتوفــر أمــام المؤسســات خيــار إبــاغ اإلجــراءات إلــى الخدمــات االجتماعيــة فــي
حــاالت العنــف.
التنســيق الــوزاري :ينبغــي إجــراء عمليــة تنســيق منتظــم بيــن وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة
ووزارة التعليــم األساســي لتهيئــة بيئــة مناســبة حــول مراكــز الرعايــة النهاريــة ودور الحضانــة والمدارس
ومراكــز الحمايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
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الجزء الثاني:
دور ومراكز الحضانة
المجتمعية
(من  4إلى  5سنوات)
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 1.عملية االعتماد

ي

جــب أن تفــي دور ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة بمتطلبــات جــودة
التعليــم الصارمــة (انظــر الملحــق  :1نمــوذج االعتمــاد لــدور ومراكــز الحضانــة
المجتمعيــة) ،ويعــد طلــب اإلحــاالت مــن المؤسســات التــي تتقــدم لتصبــح
دور حضانــة أو مركــز حضانــة مجتمعــي هــو الشــرط األساســي األول لتقديــم
خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة عاليــة الجــودة.
 1.1مالحظات عامة
يجــب تقديــم طلــب االعتمــاد إلــى الشــخص المســؤول عــن إدارة أمانــة
شــؤون التعليــم للمــدارس الخاصــة ومفتــش منطقــة التعليــم األساســي لمراكــز
الحضانــة المجتمعيــة
تمتلــك وزارة التعليــم األساســي ســلطة رفــض أو قبــول طلــب االعتمــاد مــن
المؤسســة مقدمــة الطلــب ،ويحظــر فتــح مؤسســة لرعايــة الطفولــة المبكــرة
بــدون الحصــول علــى الترخيــص.
وتحصــل المؤسســة مقدمــة الطلــب علــى ترخيــص لمــدة عــام واحــد فــي
حالــة قبــول الطلــب والــذي قــد ي ُجــدد بعــد إجــراء الفحــص لمــدة عــام آخــر
وبعــد ذلــك لمــدة خمــس ســنوات.
 1.2التصريح المؤقت
يجــوز إصــدار تصريــح مؤقــت ،فــي حالــة عــدم االمتثــال لبعــض المعاييــر،
تُرســل وزارة التعليــم األساســي إخطــار أولــي بفتــرة تأجيــل مدتهــا ســتة أشــهر
حتــى تتمكــن المؤسســة مــن االمتثــال للمعاييــر ،وإذا لــم تلتــزم المؤسســة فــي
نهايــة فتــرة التأجيــل ،تُفــرض غرامــة .وإذا لــم يتحقــق االمتثــال بعــد ذلــك وأثنــاء
فتــرة التأجيــل الثانيــة التــي تبلــغ ســتة أشــهر ،ت ُلغــي وزارة التعليــم األساســي
التصريــح المؤقــت.
 1.3التسجيل
تُجرى عمليات التسجيل عبر اإلنترنت في مكاتب المفوضية اإلقليمية ،وتتولى
المفوضيــة اإلقليميــة عمليــة التفتيــش مــن أجــل تجنــب تعــدد خدمــات التفتيــش
لمقدمــي الطلبــات للســنة األولــى مــن التشــغيل فضـ ًـا عــن تجديــد التصريــح.
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 1.4رفض طلب االعتماد
تُرسل وزارة التعليم األساسي خطاب ًا يوضح أسباب الرفض في حالة رفض طلب االعتماد،
ويجــب أال تفتــح المؤسســة التــي ُرفــض طلــب اعتمادهــا لضمــان ســامة األطفــال الصغــار ،وإال
ســتتعرض لفــرض غرامــات.
ويمكن تجديد طلب االعتماد بعد مضي ستة أشهر.
 1.5التفتيش وسحب ترخيص التشغيل
تتولــى المفوضيــة اإلقليميــة عمليــات التفتيــش علــى مؤسســات الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ،حيــث يتجلــى دورهــم فــي التحقــق مــن االمتثــال لشــروط االعتمــاد ،وفــي حالــة عــدم االمتثــال
لمعظــم المعاييــر ،قــد ي ُعلــق االعتمــاد.
 1.6التقاضي وتسوية النزاعات
تُســجل الشــكاوى والنزاعــات ً
أول فــي قســم الوصايــا اإلداريــة (اإلقليــم) ،وإذا كان النــزاع ضــروري
وليــس هنــاك ســبيل لتســويته ،يجــوز للــوزارة التدخــل لتســويته.
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 2.إدارة دور ومراكز الحضانة المجتمعية

ت

تضمــن عمليــة منــح االعتمــاد االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة المتعلقــة بالتنظيــم واإلدارة علــى
النحــو المبيــن أدنــاه ،ويتجلــى الهــدف الرئيســي لــدور ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة فــي التأكــد مــن
عملهــا بطريقــة مناســبة لألطفــال ،حيــث ي ُعــد التوافــق بيــن توقعــات الوالديــن والمتخصصيــن هــو
الســبيل لتحســين أداء المؤسســة مــن خــال التعميــم المجتمعــي وبالتالــي توفيــر التعليــم والرعايــة
المناســبة.
 2.1التنظيم واإلدارة
يجــب تنظيــم المدرســة ومركــز الحضانــة المجتمعــي مــع :مديــر ،مســؤول (حســب حجــم
ً
فضــا عــن المكتــب والمعــدات المناســبة ،ويجــب إبــاغ أي تغييــرات فــي اإلدارة إلــى
المؤسســة)
مفتــش منطقــة التعليــم األساســي لــوزارة التعليــم األساســي.
 2.2رسوم التسجيل والتدريب
يجــب أال تتجــاوز الرســوم والتكاليــف األخــرى مثــل المســاهمات الماليــة لآلبــاء (األمــوال الخاصــة)
والرســوم والتكاليــف األخــرى مثــل المســاهمة فــي تنظيــم اإلدارة) المبلــغ (المحســوب لــكل طفــل
ولــكل خدمــة) الــذي حددتــه وزارة التعليــم األساســي للمــدارس الخاصــة ووزارة النهــوض بالمــرأة
واألســرة مــع وزيــر التجــارة ،ويجــب أن يوافــق الوزيــر علــى أي زيــادة أو نقصــان (أي تغييــرات يجــب أن
تكــون مبــررة) .علــى أن تكــون رســوم المدرســة ودور الحضانــة العامــة  7500فرنــك وســط أفريقــي
ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة  2000فرنــك وســط أفريقــي،
وتحــدد المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة قواعــد مســاهمات اآلبــاء (الرســوم والتكاليــف
األخــرى منهــا النقــل والوجبــات) ،وفيمــا يتعلــق بشــروط الدفــع ،يجــب منــح مهلــة قدرهــا  15يومً ــا مــع
إمكانيــة التمديــد فــي حالــة وجــود ظــروف اســتثنائية (تحددهــا المــدارس).
ويجــوز للمــدارس إلغــاء أو رفــض تســجيل الطفــل فــي حالــة التمديــد وعــدم امتثــال الوالديــن
بدفــع الرســوم أو تراكــم األقســاط،
ومــع ذلــك ،يجــب اتخــاذ إجــراءات لضمــان حقــوق األطفــال فــي الحمايــة والتعليــم (مثــل عــدم
فصــل الطفــل المفاجــئ ،واالنتظــار حتــى نهايــة الفصــل الدراســي وطلــب اتفا ًقــا أو إعــادة توجيهــه إلــى
مؤسســة أخــرى لتجنــب اســتبعاده أو تركــه للتعليــم قــدر المســتطاع).
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 2.3مصادر إضافية
قــد تتلقــى المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة منحً ــا إضافيــة للمشــاريع أو تتلقــى دعمً ــا مــن
مانحيــن محتمليــن ،ولهــذا ،تُقــدم المعلومــات إلــى أمانــة شــؤون التعليــم بالنســبة لــدور الحضانــة
الخاصــة ومفتــش منطقــة التعليــم األساســي بالنســبة للمــدارس العامــة ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة.
 2.4شروط قبول األطفال
يجــب علــى المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة االمتثــال لقواعــد معينــة فيمــا يتعلــق بشــروط
قبــول األطفــال:
»ي ُقبل األطفال بشرط تقديم وثيقة /شهادة الميالد.
»ال يجــوز للمؤسســات ،وف ًقــا لمبــدأ عــدم التمييــز ،رفــض الطفــل ألســباب دينيــة أو سياســية أو
تتعلــق بالنــوع أو الجنســية.
»يجــب أن تضمــن مؤسســة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لألطفــال األيتــام أو
الالجئيــن أو األجانــب نفــس فــرص الوصــول مثــل اآلخريــن ،وينطبــق األمــر ذاتــه علــى إدمــاج
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة.
»يمكن استقبال األطفال في أي وقت من السنة.
 2.5تسجيل األطفال والمستندات اإلدارية
(انظر الملحق  :3نماذج تسجيل البيانات اإلدارية).
يجــب علــى المدرســة أو مركــز الحضانــة المجتمعــي تطويــر وصيانــة الســجل التفصيلــي المعنــي
بالبيانــات المتعلقــة باألطفــال:
»عدد األطفال ونوعهم وأعمارهم؛
»رقم هاتف للوالدين أو شخص مُ حدد لالتصال به في حالة حدوث مشاكل؛
»سجل الحضور والغياب اليومي لألطفال (مع السبب)؛
»نسخة من كتيب صحة الطفل؛
ســجل «المــوارد البشــرية» الــذي يحتــوي علــى معلومــات تتعلــق بالمتخصــص (المتخصصيــن)
العامليــن فــي المنظومــة:
»إحداثيات الجميع؛
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»الدبلومات والمؤهالت الممكنة؛
»عقود العمل.
»كشف المرتبات؛
»كشف الحضور اليومي للموظفين.
سجل «األنشطة والبرامج وتنمية الطفل» على سبيل المثال:
»النشاط وأوراق التعلم (تقدم النشاط ،اللوازم المستخدمة)؛
»مواد توجيهية متعلقة بتنمية األطفال الصغار من سن  3إلى  5سنوات واحتياجاتهم.
سجل يتضمن المستندات المتعلقة باللوجستيات واإلدارة والتمويل:
»صحائف إدارة المخزون (اإلمدادات واألدوات والمعدات التعليمية)؛
»الفواتير والمصروفات وكشوف الحسابات؛
»اللوائح الداخلية؛
»تقارير االجتماعات المختلفة مع الوالدين والمنظومة؛
»تقارير عن أي اجتماعات أو تفاعالت مع خدمات أخرى (خدمات صحية أو اجتماعية).
 2.6التقييم وتقارير التشغيل
ي ُطلــب مــن المؤسســات تقديــم تقريــر عمليــات كل ثالثــة أشــهر إلــى أمانــة شــؤون التعليــم بالنســبة
للحضانــات الخاصــة وإلــى مفتــش منطقــة التعليــم األساســي بالنســبة للحضانــات العامــة ومراكــز
الحضانــة المجتمعيــة.
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 3.البنية التحتية

ي

جــب أن توفــر المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة لألطفــال بنــى تحتيــة عاليــة الجــودة
تُراعــي ســامة األطفــال الصغــار واحتياجاتهــم وبالتالــي تضمــن نموهــم.
 3.1مواصفات البناء
يجــب أن يلتــزم مرفــق رعايــة األطفــال بعــدة مواصفــات مــن أجــل منــع وتقليــل وإدارة المخاطــر
والحــوادث التــي قــد يواجههــا األطفــال الصغــار ،والتــي تتضمــن:
»مساحة ال تقل عن  1م ²لكل طفل داخل المباني.
»مساحة تعلم ال يقل سطحها عن  16م.²
»ارتفاع السقف ال يقل عن  260سم
»بناء الدور األول بأبواب غير منزلقة
»مخارج طوارئ ونوافذ وأبواب
»التهويــة الكافيــة واإلضــاءة الطبيعيــة إلزاميــان ،ويجــب تهويــة األماكــن يوميًــا عــن طريــق فتــح
النوافــذ.
»يجب تزويد منطقة المطبخ بالمعدات ومساحة لتخزين الطعام.
ال تُتخــذ اإلجــراءات لتســهيل اإلخــاء فحســب ،ولكــن ً
أيضــا لضمــان بيئــة صحيــة وســعيدة مــن
شــأنها أن تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى تربيــة الطفــل الصغيــر.
 3.2المرافق الصحية
المــاء ناقــل للعديــد مــن األمــراض التــي مــن يحتمــل أن تُصيــب األطفــال ،ولهــذا الســبب يجــب أن
يســتوفي المعيــاران التاليــان:
»أن يكون صالحا للشرب واالستعمال ،كما أن إمدادات المياه إلزامية.
»يجب أال تكون مواسير المياه الساخن في متناول األطفال.
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»ضمان االلتزام بالمعايير على نحو خاص مع اللوازم المعدلة (الصابون).
أما بالنسبة للمراحيض ،فإن اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة هي كما يلي:
»يجب أن تكون نسبة المراحيض لكل طفل على األقل  1/15للفتيات و 1/30للفتيان.
»يجب أال تقل الفتحة عن  20 × 15سم.
»يجب فصل مراحيض الكبار عن مراحيض األطفال.
»يجب أن يكون عمق الفتحة  5أمتار على األقل ويجب أن تكون  15متراً من التجويف.
»يجب تطهيرها وتنظيفها يوميًا.
»يجب توفير مباول.
 3.3ساحات اللعب واألماكن الخارجية
يجــب أن تكــون ســاحات اللعــب والمرافــق خاليــة مــن الفتحــات والمــواد الخطــرة واآلبار واألســاك
الشــائكة ونقــاط الميــاه ويجــب أن تحتــوي علــى عناصــر للعــب واألثــاث باإلضافــة إلــى مناطــق غيــر
مشمســة،
وفيمــا يتعلــق بالســامة ،يجــب أن تكــون المدرســة أو منطقــة الرعايــة محاطــة بســياج حــول المبنــى
وبوابــة الدخــول وبوابــات األمــن أمــام المداخــل الرئيســية.
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 4.التنظيم العام

ي

جــب أن يوفــر مُ تخصصــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إطــار عمــل تنظيمــي
مــن خــال إشــراك أوليــاء أمــور األطفــال المســتفيدين فــي القــرارات مــن أجــل تعزيــز مبــدأ المشــاركة
فــي التعليــم والتعلــم للمتعلميــن مــن جميــع األعمــار.
 4.1اسم المؤسسة
يجــب أن تحــدد لجنــة داخليــة مكونــة مــن المتخصصيــن وأوليــاء األمــور اســم المدرســة أو مركــز
الحضانــة المجتمعــي،
ويجب أن يستوفي اسم المؤسسة المعايير المؤسسة:
»يجــب أن يكــون اســم هــادف مناســب لطبيعــة المؤسســة (يجــب أن يكــون االســم المقتــرح
ً
مرتبطــا بالتربيــة والتعليــم والطفولــة وغيرهــا)؛
»يجب أن يحترم القيم التربوية الكاميرونية والدولية (تعزيز السالم وتعدد اللغات وغيرها)؛
»يجب أن يكون اسم مميز ومتوافق مع معايير الملكية الفكرية؛
»يجب أن يظل كما هو بدون تغيير بعد منح الترخيص.
 4.2أيام وساعات العمل
حســب تنظيــم الدولــة ،تعمــل المــدارس مــن الســاعة  7:30صباحً ــا حتــى  1:30ظهـ ًرا (مــع ســاعتين
أنشــطة خارجيــة) ،وتكــون الســاعات مرنــة وف ًقــا لــكل منطقــة ،ويمكــن تحديــد فتــرات زمنيــة لبــدء
عمليــة وصــول ومغــادرة متعاقبــة ،فالمعاييــر الســنوية للمــدارس الكاميرونيــة 720 :ســاعة للتدريــس
و 400ســاعة لأللعــاب واألنشــطة الروتينيــة.
 4.3رعاية األطفال
يرحــب أحــد الموظفيــن بالوالديــن واألطفــال ويمكنــه جمــع معلومــات حــول حالــة الطفــل (النــوم
والصحــة والتغذيــة).
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 4.4اجتماع المتخصصون
يجــب أن ي ُخصــص جميــع المدرســين والموظفيــن وقت ًــا فــي االجتماعــات لمناقشــة القضايــا
التربويــة واألنشــطة (التخطيــط والتنظيــم والتقييــم) والتنظيــم والصعوبــات التــي اعترضــت ســبيل العمــل
والتحســينات.
 4.5مشاركة الوالدان
يجــب علــى الوالديــن االلتــزام بالجــداول الزمنيــة وضمــان حضــور أطفالهم في األوقــات المحددة،
تســلم الطفــل ،وقــد يتــم تغريــم اآلبــاء
كمــا يجــب علــى كل والــد أن ي ُحــدد الشــخص المســؤول عــن ّ
الذيــن يصلــون متأخريــن الصطحــاب طفلهــم.
 4.6النظام الداخلي
إنهــا وثيقــة أعدتهــا المؤسســة تحــدد قواعــد التشــغيل ودور أصحــاب المصلحــة فــي المنظومــة
وواجبــات كل منهــم ،وتتعلــق بالوالديــن والموظفيــن ويجــب توزيعهــا وعرضهــا،
كمــا تختــص بــكل مؤسســة ويجــب أن تحتــوي علــى معلومــات عــن اإلدارة وقواعــد الســلوك
مثــل:
»شروط قبول الطفل (الفئة العمرية والرسوم وغيرها)
»المواعيد وأيام العمل واإلجازات
»معلومات عن النظافة وتغذية الطفل
»مشــاركة الوالــدان فــي إدارة المدرســة أو مركــز الحضانــة المجتمعــي (التخطيــط لالجتماعــات
وغيرهــا).
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 5.المدرسون

ي

ؤدون دو ًرا رئيس ـيًا فــي تربيــة األطفــال وتنشــئتهم االجتماعيــة ،ويجــب اســتيفاء المتطلبــات
التاليــة مــن أجــل االعتــراف بهــم وبقدرتهــم علــى العمــل كمدرســين.

 5.1نسبة المتخصصون إلى األطفال
يجب أال تزيد نسبة الموظفين  /األطفال عن:
»الفئة العمرية ما بين  3 - 4سنوات ،متخصص واحد لكل  20طفل.
»الفئة العمرية ما بين  4 - 6سنوات ،متخصص واحد لكل  26طفل.
 5.2شروط التدريب المطلوبة
يجــب أن يكــون المديــر والفريــق حاصلــون علــى شــهادة مشــاركة فــي وحــدات تدريبيــة مكثفــة
(لمــدة أســبوع واحــد علــى األقــل) معتــرف بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب المعتمــد أو صــادرة عــن
مؤسســات خاصــة معتمــدة ،ويجــب االحتفــاظ بســجل المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة المكثفــة
(دورة لمــدة يــوم أو يوميــن) معتــرف بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب المعتمــد أو صادرة عن مؤسســات
خاصــة معتمــدة.
ويجــب أن يكــون معلمــي المــدارس (الخاصــة أو العامــة) حاصليــن علــى دبلــوم معتــرف بــه مــن
قبــل مدرســة عاديــة لمعلمــي التعليــم العــام بعــد ثــاث ســنوات مــن الدراســة (بالنســبة ألولئــك
الذيــن لديهــم شــهادة إتمــام المرحلــة األولــى كأســاس للحصــول علــى دبلــوم فــي أحــد تخصصــات
التدريــس).
وفيمــا يتعلــق بالتدريــب والتوعيــة حــول األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة (اإلعاقــات الحســية أو
العقليــة أو الحركيــة أو الســلوكية)  ،يجــب أن يكــون مُ تخصصــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة علــى درايــة باإلعاقــات المختلفــة مــن أجــل التعــرف عليهــا وإبــاغ الدوائــر المختصــة وأوليــاء
األمــور .ويتجلــى أحــد تحديــات التعــرف المبكــر علــى اإلعاقــة فــي تكييــف اللعــب واألنشــطة اليوميــة.
 5.3التدريب الداخلي
يجــب أن تعقــد وزارة التعليــم األساســي دورة تدريبيــة لمــدة أســبوع بشــكل دوري لمعلمــي
المــدارس العامــة (مــع شــهادة مشــاركة فــي نهايــة األســبوع).
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 5.4التعيين وعقود الموظفون
فيمــا يتعلــق بالمــدارس الخاصــة ،يجــب إخطــار وزيــر التعليــم بعمليــة البحــث عــن المدرســين
بالنســبة للمــدارس ،ويجــب توقيــع عقــد يتضمــن حقــوق وواجبــات الموظــف وصاحــب العمــل مثــل
ُّ
والتصــرف المتوقــع مــع األطفــال (يشــمل ذلــك حظــر العقــاب البدنــي)
عــدد ســاعات العمــل األســبوعية
ً
فضــا عــن الحقــوق الفرديــة (فــي حالــة المــرض والحمــل
والراتــب مــع الضرائــب والمســاهمات
واإلجــازات وغيرهــا).
 5.5مبدأ عدم التمييز
يجــب عــدم التمييــز بيــن الموظفيــن علــى أســاس :الديــن واللغــة واألصــل ومــكان اإلقامــة والخلفيــة
االجتماعيــة والنــوع والعمــر.
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 . 6.األمن والحماية

ي

مكــن أن تقــع الحــوادث الجســيمة فــي المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة وتتســبب فــي
وقــوع إصابــة شــخصية خطيــرة وتلــف فــي الممتلــكات ،لذلــك تُعــد مســألة الســامة ضروريــة للغايــة
ويجــب االلتــزام بتنفيــذ التدابيــر التاليــة.
 6.1التدابير الوقائية
يجب على المؤسسة اتخاذ تدابير لمنع مخاطر وقوع الحوادث مثل:
»التأكد من عدم ترك األطفال بمفردهم وبدون إشراف؛
»التأكد من عدم ترك المنتجات الخطرة ومنتجات التنظيف في متناول األطفال؛
»ينطبق األمر ذاته على المنافذ الكهربائية؛
»تخزين صناديق القمامة في الخارج وبعيدًا عن متناول األطفال؛
»التأكد من أن المطبخ يتوافق مع معايير السالمة والنظافة؛
»إرسال الطفل إلى الوالدين في حالة المرض لتجنب أي خطر للتلوث.
»يجــب تطبيــق القواعــد مثــل مراقبــة وصيانــة التركيبــات الكهربائيــة والغازيــة فيمــا يتعلــق بتدابيــر
الوقايــة مــن الفيضانــات والحرائــق علــى نحــو خــاص.
 6.2التدابير االحترازية
اتخــذت المدرســة أو مركــز الحضانــة المجتمعيــة تدابيــر ســابقة عنــد وقــوع حــادث أو واقعــة
للتخفيــف مــن حــدة العواقــب مثــل
»توفير حقيبة إسعافات أولية أم ًرا إلزاميًا
»تدريب الموظفين على إجراءات اإلسعافات األولية (في حالة االختناق على سبيل المثال)؛
»الحصول على رقم هاتف أحد األقارب إلبالغهم بخطورة الحادث.
وعلى الجانب اآلخر ،في حالة نشوب حريق ،فإن التدابير االحترازية الواجب اتخاذها هي:
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»توفير مخارج طوارئ لإلخالء؛
»توفير طفايات الحريق؛
»تدريــب الموظفيــن علــى اســتخدام طفايــات الحريــق (التــي يجــب فحصهــا بشــكل دوري وتغييرها
إذا كانــت معيبــة) وعلــى اإلخــاء ،خاصــة فــي حالــة حــدوث فيضــان.
 6.3مسألة الحيوانات
يجــب الحفــاظ علــى الشــجيرات ونقــاط الميــاه لتجنــب األفاعــي والبعــوض ،وغيــر مســموح بتواجــد
الحيوانــات (ســواء كانــت منزليــة أم ال) داخــل المؤسســات
 6.4السالمة الخاصة بالفتيات الصغيرات
تســجيل تشــويه األعضــاء التناســلية وفــي حالــة االشــتباه؛ إخطــار الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة
وإبــاغ الشــرطة أو الســلطة المختصــة.
 6.5السالمة الصحية خالل كوفيد19-
يجــب علــى جميــع متخصصــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة حمايــة أنفســهم
وأصحــاب المصلحــة المعنييــن ،يشــمل ذلــك اآلبــاء وغيرهــم ،وبالنســبة لألطفــال ،يجــب غســل اليديــن
بانتظــام .كمــا يجــب وضــع الفت ــات فاصلــة مــن أجــل المتخصصيــن ومــن قبلهــم مثــل ارتــداء قنــاع
وغســل اليديــن بانتظــام بالصابــون أو محلــول كحولــي مائــي والعــزل فــي المنــزل فــي حالــة اإلصابــة
بالمتالزمــات أو االشــتباه فــي اإلصابــة بكوفيــد.
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 7.بيئة التعلم

ي

تمثــل دور المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة الرعايــة فــي ضمــان توفيــر بيئــة تعلــم صحيــة
تســاعد علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وي ُعــد هــذا عنصــ ًرا أساســيًا لرفاهيــة الطفــل
ويســاهم فــي تعزيــز حيــاة الطفــل مــن خــال نهــج شــامل وكلــي حيــث يتــم تضميــن جميــع احتياجــات
الطفــل.
 7.1التقسيم والمجموعات
ُقســم األطفــال إلــى مجموعــات وأقســام حســب أعمارهــم ،فــإذا كان هنــاك
بالنســبة للمــدارس ،ي ّ
عــدد قليــل ج ـدًا مــن األطفــال لتشــكيل مجموعــة ،فيمكنهــم االنضمــام إلــى فصــل مجموعــة أخــرى
قســمين حســب أعمارهــم ،علــى أن يكــون الحــد األقصــى لعــدد األطفــال فــي كل
ولكنهــم يظلــون مُ ّ
مجموعــة  40طفــل فــي مســاحة ال تقــل عــن  30م ،²وكلمــا زاد حجــم الغرفــة ،يمكــن اســتيعاب المزيــد
مــن األطفــال ،ولذلــك يمكــن للمســاعد تقديــم يــد العــون للمعلــم.
 7.2تنظيم الساحات
يجــب تحديــد مناطــق النشــاط الحــر لتزويــد الطفــل بمجموعــة مــن األنشــطة فــي نطــاق الســاحات
ووف ًقــا لتنظيــم المبانــي ،علــى ســبيل المثــال ،تُنظــم بيئــة التعلــم فــي زوايــا الغرفــة عــن طريــق تثبيــت:
»منطقة هادئة تتضمن بعض الكتب المصورة؛
»منطقة بناء تتضمن مكعبات وصناديق وأشياء من مختلف األشكال واأللوان؛
»منطقة مسرح تتضمن بعض المالبس واالكسسوارات؛
»ساحة لعب خارجية حيث يمكن للطفل الركض واللعب وغيرها.
 7.3الزينة
تزييــن الفصــول الدراســية وأماكــن التعلــم بألــوان زاهيــة ،حيــث تســاعد بيئــة التعلــم المبهجــة علــى
إث ــارة فضــول الطفــل،
ويجــب أن تكــون الجــدران قابلــة للغســل والتنظيــف بشــكل منتظــم ،وال يجــب اســتخدام مــواد
ضــارة كالطــاء.
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 7.4األثاث
ينطــوي األث ــاث علــى وظيفتيــن تتمثــل فــي حــث اهتمــام الصغــار وتحفيــز فضولهــم والمســاعدة
فــي إثارتــه ،فض ـاً عــن كونــه بمثابــة أدوات فــي خدمــة المتخصصيــن لتنفيــذ أنشــطة عاليــة الجــودة،
ويشــمل األث ــاث الكراســي والطــاوالت المتوفــرة والســبورة ،والــذي يجــب تنســيقه مــع مورفولوجيــا
األطفــال وبأعــداد كافيــة.
 7.5األلعاب واألدوات التعليمية
يجــب أن تكــون األلعــاب مناســبة للعمــر لضمــان تطويــر الســامة والجــودة باتبــاع المناهــج
المدرســية ودليــل المعلــم ،وتتضمــن األلعــاب والوســائل التعليميــة :الــورق واألقــام الملونــة والكــرات
المختلفــة (القــوام واألحجــام) والمرايــا واألنفــاق والدمــى والكتــب وغيرهــا .كمــا يمكــن اســتخدام
المــواد الرقميــة والســمعية البصريــة لتشــغيل الموســيقى ،خاصــة أثنــاء نشــاط الرقــص.
وي ُشــجع علــى اســتخدام المــواد المحليــة والمعــاد تدويرهــا التــي تناســب األطفــال فــي مرحلــة
الطفولــة وتتوافــق مــع ســامتهم ،ومــع ذلــك ،يجــب الحــرص علــى ضمــان البعــد الجــذاب

55

دليل االعتماد

 8.جودة التعليم والتعلم

ي

جــب االلتــزام بالمعاييــر والقيــم التاليــة فــي المدرســة ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة لضمــان
التعليــم والتطويــر الجيــد والشــامل ،ويجــب أن يكــون لــكل مدرســة مشــروع تربــوي يمثــل القيــم
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،فهــو اإلطــار المرجعــي لألعمــال المنفــذة ،حيــث يتكــون مــن برنامــج
تعليمــي مشــترك ولكــن يجــب أن يكــون قابـ ًـا للتكيــف وف ًقــا للخصائــص منهــا الخصائــص الثقافيــة.
 8.1برنامج األنشطة التربوية
يتمثــل أحــد األهــداف األساســية للمدرســة ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة فــي مرافقــة الطفــل
مــن خــال توفيــر إطــار عمــل شــامل لتنميتــه يتضمــن ذلــك األنشــطة واأللعــاب التــي يقترحهــا ويديرهــا
المعلمــون.
احترام تنمية الطفل
يجــب علــى المدرســين احتــرام الطفــل فــي جميــع مراحلهــم العمريــة وتنفيــذ األنشــطة المناســبة
لمنحهــم جميــع الفــرص الممكنــة لليقظــة والنمــو ،كمــا تُن ّفــذ األنشــطة بمــا يتماشــى مــع قيــم التعليــم
الجيــد والموقــر ،يشــمل ذلــك المبــادئ التاليــة:
»األمــن العاطفــي :يجــب أن يكــون المــدرس بمثابــة دعــم مطمئــن للطفــل مــن خــال تبنــي ســلوك
هــادئ وســلمي ومتفهــم ومــن خــال خلــق بيئــة آمنــة حــول الطفــل.
»االســتقاللية :يجــب أن يرافــق المــدرس الطفــل ولكــن ً
أيضــا يتــرك لــه مســاحة مــن الحريــة مــن
أجــل تطويــر قدرتــه علــى أن يكــون لــه دو ًرا فــي اختياراتــه وأن يتدبرهــا بمفــرده.
»التنمية الحركية والنفسية :من أجل تنمية المهارات الحركية الدقيقة والعامة.
»التنشــئة االجتماعيــة واالحتــرام :يجــب االســتماع إلــى الطفــل ومراعاتــه وإيجــاد مكانــه داخــل
المجموعــة واحترامــه واحتــرام حــدوده الموضوعــة.
احترام أهداف المعلمين ومبادئهم
ي ُن ّفذ المعلمون البرنامج التربوي المترجم إلى أنشطة ،ويجب أن يحترموا:
»المعايير التي وضعتها الحكومة الكاميرونية في مجال التعليم واحترام حقوق الطفل؛
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»المعايير الدولية واإلقليمية للتربية واحترام حقوق الطفل؛
»وتيرة التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة؛
»تنفيذ اإلجراءات واأللعاب واألنشطة إليقاظ الطفل باللين؛
»مرافقة الطفل في حالة الهشاشة.
 8.2مراعاة اللغات المحلية
الســنوات األولــى مــن الحيــاة مكرســة جزئيًــا لتعلــم الحديــث واللغــة ،فتبــدأ عمليــة التعلــم عنــد
االحتــكاك بالعائلــة والمعلميــن واألطفــال اآلخريــن ،حيــث يتحملــوا مســؤولية نقــل المعرفــة والمهارات
المنقولــة مــن خــال اللغــة .وتُعــد الكاميــرون دولــة غنيــة بتنوعهــا اللغــوي ،لــذا ،يجــب تعزيــز اللغــات
واللهجــات منــذ بدايــة الحيــاة لخلــق اســتمرارية بيــن البيئــة األســرية وبيئــة التعلــم والتحفيــز .ولــن يــؤدي
الترويــج للغــات المحليــة إلــى تعطيــل تعلــم إحــدى اللغتيــن الرســميتين اللتيــن ســتتم إضافتهمــا بعــد
التدريــس،
وبشــكل ملمــوس ،ي ُترجــم هــذا إلــى اســتخدام اللغــات المحليــة فــي المــدارس أثنــاء األلعــاب
واألنشــطة الروتينيــة والحيــاة اليوميــة (الوجبــات والرعايــة).
 8.3دمج األطفال الصغار في الحاالت الهشة
يجــب علــى المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة فــي الكاميــرون تنفيــذ إجــراءات تحتــوي
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة والحقــوق ،كمــا يجــب إجــراء تعديــات مــن أجــل تزويدهــم بتعليــم
جيــد يشــمل ذلــك:
»تهيئــة الفصــول الدراســية لألطفــال ذوي اإلعاقــات الحركيــة والحســية والعقليــة والنفســية مثــل:
منصــة صعــود للوصــول وتطويــر البنــى التحتيــة وتطويــر األنشــطة وغيرهــا.
»ودمــج األيت ــام واألطفــال المهجوريــن الذيــن ي ُحتمــل أن يكونــوا تركــوا المدرســة أو غيــر ملتحقيــن
بهــا للعيــش فــي الشــوار ع والتســول.
»وتســجيل األطفــال الالجئيــن بهــدف تمكينهــم مــن مواصلــة التعليــم ،وال ســيما فــي منطقــة
شــرق الكاميــرون.
»ونشــر الوعــي بالمســاواة بيــن الجنســين واحترامهــا وتعزيزهــا مــن خــال األنشــطة وضمــان
الســلوك المناســب مــن قبــل المعلميــن
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 9.مشاركة الوالدان

ي

تجــاوز هــدف التعليــم المــدارس ومركــز الحضانــة المجتمعــي ،فــي واقــع األمــر ،يعتبــر الوالــدان
مُ علميــن رئيســيين ،نظـ ًرا للــدور الهــام الــذي يؤدونــه فــي عمليــة التعلــم والتنشــئة الصحيــة ألطفالهــم،
ويجــب أن يشــعروا بأنهــم مســتثمرون فــي إدارة المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة وأن يفهموا
القضايــا التــي ينطــوي عليهــا التعليــم ،وهــو اســتثمار متوســط وطويــل األجــل.
 9.1تقرير التقييم
يجــب أن تعقــد اإلدارة اجتماعــات دوريــة مــع أوليــاء األمــور لتقييــم تنميــة الطفــل ومــدى تقدمــه،
ويجــب أن يشــعر اآلبــاء بالقلــق إزاء تنميــة أطفالهــم وتعليمهــم فــي جميــع المســتويات التعليميــة.
 9.2الوعي باحتياجات الطفل الغذائية
اآلبــاء بحاجــة إلــى أن يدركــوا أهميــة التغذيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،خاصــة عندمــا يتعيــن
عليهــم إعــداد الوجبــة ،ويتمثــل دور متخصصــي الطفولــة المبكــرة فــي التحــدث مــع أوليــاء األمــور
لتقديــم معلومــات حــول رفاهيــة الطفــل.
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 10.التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين في دعم الرعاية والتربية
في مرحلة الطفولة المبكرة

ي

جــب أن توفــر المــدارس ومراكــز الحضانــة المجتمعيــة إطــا ًرا متناغمً ــا لضمــان تنميــة األطفــال،
وتتضمــن عمليــة تنميتهــم العديــد مــن العوامــل منهــا الصحــة والتغذيــة والنــوم والبيئــة األســرية،
ونتيجــة لذلــك ،فــإن القضايــا المتعلقــة بحمايــة األطفــال وصحتهــم تحظــى باهتمــام كبيــر وتقــع تحــت
ســلطة مختلــف الــوزارات والمؤسســات والجهــات الفاعلــة .ويجــب أن يكــون هنــاك تناســق بيــن
الخدمــات المختلفــة بهــدف تقديــم أفضــل نوعيــة مــن التحفيــز والتعلــم لجميــع األطفــال.
بســواعد المجتمعــات المحليــة ومجالــس المدينــة :تُشــيد هاتــان الجهتــان الفاعلتــان مراكــز
الحضانــة المجتمعيــة ،ومــن هنــا بــرزت أهميــة مشــاركتهم فــي حيــاة المؤسســة وصنــع القــرار.
الخدمــات الصحيــة :يجــب ضمــان تقديــم المتخصصيــن الصحييــن زيــارات دوريــة بهــدف الوقايــة
مــن أمــراض الطفولــة وتحديدهــا.
جهــات االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ :يجــب أن تمتلــك جميــع مؤسســات الطفولــة المبكــرة
جهــات اتصــال مــع األخصائييــن االجتماعييــن والعامليــن الصحييــن والشــرطة ورجــال اإلطفــاء.
حماية الطفل :يجوز للمؤسسة إبالغ الخدمات االجتماعية في حاالت العنف.
التنســيق الــوزاري :يجــب تنفيــذ عمليــة تنســيق دوريــة بيــن وزارة النهــوض بالمــرأة واألســرة ووزارة
التعليــم األساســي لتهيئــة بيئــة مناســبة حــول المــدارس ومراكــز الحمايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
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الملحق
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الملحق  :1نموذج االعتماد لمؤسسات الرعاية والتربية في مرحلة
الطفولة المبكرة

اﻟﻤﻠﺤﻖ  :1ﻧﻤﻮذج اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
ﻠﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻓﻲ ﻣﺮﺣ ﺔ ا
ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﯾرون

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ__________________________________________________ :
ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس_______________________________________________________:
اﻟﻣوﻗﻊ_____________________________________________________________ :
اﻟﻌﻧوان__________________________________________________________________:
ﻣﻘﺎطﻌﺔ____________________________________________________________
ﻗ ﺳم_________________________________________________________
ﻣﻧطﻘﺔ _________________________________________________________________
اﻟﮭﺎﺗف_____________________________________________________________________:
_
ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ) :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل(
□ ﺗﻣرﯾض
□ ﺣﺿﺎﻧﺔ:
□ ﺣﺿﺎﻧﺔ
□ ﻣرﻛز ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
□ ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎري
□ ﻋﺎم
□ ﻗﺑل اﺑﺗداﺋﻲ:
□ ﺧﺎص
□ ﻣرﻛز ﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
□ أﺧرى )ﯾ ُرﺟﻰ اﻟﺗﺣدﯾد(____________________________________________________:
ﺳﻠوك(:
ﺳﯾرة واﻟ
ﺳن اﻟ
ﺳؤول )ﯾرﺟﻰ إرﻓﺎق ﺷﮭﺎدة ﺣ
اﻟﻣدﯾر أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣ
__________________________________________________________________________
_
ھﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

□ اﻟﻣوﻗﻊ

□ اﻟﻣﺎﻟك

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل واﻹﻏﻼق :ﻣن _____ إﻟﻰ _____
ﻣﺻدر اﻟﺗﻣوﯾل:

□ ﺷرﻛﺎت
□ ﻋﺎﺋﻼت
□ إﻋﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ
□ اﻟﻣﺗﺑرﻋون

اﻟرﺳوم ﻟﻛل أﺳرة )ﺷﮭرﯾًﺎ(____________________________________ :
ﺳب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )اﻟﺗﻘدﯾرات إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺟدﯾدة(:
ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﺣ
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة

ﺳﻧﺗﺎن

 3ﺳﻧوات

 4ﺳﻧوات

 5ﺳﻧوات

 6ﺳﻧوات
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وﺻف اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ

اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ:

•
•
•

ﻋدد اﻟﻐرف_____ :
اﻟﺣﺟم_____ :
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻺدارة_____ :
□ اﻟﻣطﺑﺦ
□ اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ
□ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وﺻف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ

اﻷﻣن
واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ

ﻣراﻗﺑﺔ اﻷطﻔﺎل داﺋﻣﺎ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ھﺎﺗف اﻟواﻟدﯾن
إﺑﻘﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻷدوات اﻟﺧطرة ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﺗﺧزﯾن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﺗواﻓق اﻟﻣطﺑﺦ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ
ﺗواﻓق اﻟﻣﯾﺎه ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ ﯾوﻣﯾﺎ
اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻋدم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻧﻘﺎط ﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ
اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﺎﻣوﺳﯾﺎت إذا ﻟزم اﻷﻣر
ﺳﯾﺎ ج وﻗﺎﺋﻲ ﺣول اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣظر ﺗواﺟد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﯾواﻧﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرض ﻛوﻓﯾد ) 19-اﻟﺻﺎﺑون واﻷﻗﻧﻌﺔ وﻏﯾرھﺎ(
أﺧرى )ﻟﻠﺗﺣدﯾد(:
…………………………………………...................................................................
....................................................................................................

ﻧﻌم

اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﺟﺎري ﻻ

ﺗوﻓﯾر ﺣﻘﯾﺑﺔ إﺳﻌﺎﻓﺎت أوﻟﯾﺔ وﻣﻘﯾﺎس ﺣرارة طﺑﻲ
ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل طﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣرﯾق وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب ﻣﺧﺎر ج ﻟﻠطوارئ واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼء
ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺧص واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺑﻼﻏﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺷﺗﺑﺎه أو اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺷوﯾﮫ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ.
ﺣﺎدث
أﺧرى )ﻟﻠﺗﺣدﯾد(:
…………………………………………...................................................................
....................................................................................................
اﻗﺗراح اﻷﻧﺷطﺔ
ﻋﻧوان اﻟﻧﺷﺎط
ﻣﺛﺎل
اﻟﻧﺷﺎط رﻗم :1
وﺻل ﻧﻘطﺗﯾن ﻟﺗﺻﻧﻊ ﺧطﺎ ﻋﻠﻰ
ورﻗﺔ

اﻟﻌﻣر :ﻣن  2إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

ﻣﺳﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
 .1ﺟﮭز اﻟﻣﺎدة )ارﺳم أوﻻ ﻧﻘطﺗﯾن ﻋﻠﻰ -
ورﻗﺔ(
 .2اﺧﺗر اﻷطﻔﺎل
 .3أﻋطﮭم اﻟﻣﺎدة
 .4أﻋطﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت :وﺻل اﻟﻧﻘطﺗﯾن
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗﻠم رﺻﺎص.
 .5ﺳﺎﻋدھم وراﻓﻘﮭم
 .6ھﻧﺋﮭم وﺷﺎھد ﻋﻣﻠﮭم

ھدف
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ
اﻟﺮﺻﺎص
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ
اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ

اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ
•
•
•
•

ورق
أﻗﻼم رﺻﺎص
طﺎوﻟﺔ
ﻛراﺳﻲ
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اﻟﻧﺷﺎط رﻗم :2
………………………

اﻟﻧﺷﺎط رﻗم :3
………………………

اﻟﻧﺷﺎط رﻗم :4
………………………

ﻣواد اﻟﺗﻌ ﻠم
اﻷﺛﺎث
ﻛراﺳﻲ /ﻣﻘﺎﻋد
طﺎوﻻت
ﺳﺑورة
أﺧرى )ﻟﻠﺗﺣدﯾد(

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل )اﻟواﺟب اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮭﺎ(

اﻟﻛﻣﯾﺔ

اﻷﻟﻌﺎب واﻷدوات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
أوراق وأﻗﻼم ﺗﻠوﯾن /طﻼء /ﻓرش
ﻛرات /ﺑﺎﻟوﻧﺎت )ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘوام واﻟﺣﺟم(
ﻣﻛﻌﺑﺎت وأدوات ﺑﻧﺎء
أﻟﻌﺎب )دﻣﻰ ،أﺧرى(
ﻣراﯾﺎ
ﻛﺗب ﻣﺻورة
أﻟﻌﺎب ﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﻧﻔق ،أراﺟﯾﺢ ،أﺧرى(
اﻟﻣﻌدات اﻟرﻗﻣﯾﺔ )ﺳﺗﯾرﯾو ،ﺗﻠﻔزﯾون ،وﻏﯾرھﺎ(
أﺧرى )ﻟﻠﺗﺣدﯾد(

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل )اﻟواﺟب اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮭﺎ(

اﻟﻛﻣﯾﺔ

إﻗرار ﻣن اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﺑول اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ___________ اﻟﺗوﻗﯾﻊ_______________________
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الملحق  :2مخططات تنمية الطفل

اﻟﻣﻠﺣق  2ﻣﺧططﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻔل
اﻟﻌﻣر

اﻟﻣﮭﺎرات
 3أﺷﮭر
اﻟﺑدﻧﯾﺔ

•
•

•

ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن
ﯾﺑﻛﻲ ﻋﻧد اﻟﺟوع أو اﻟﺷﻌور
ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ

•
•
•

•

ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷﺻوات أو
اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻸﺻوات أو
اﻟوﺟوه اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ

•

ﯾﺻدر أﺻواﺗ ًﺎ أو إﯾﻣﺎءات
ﺑﺳﯾطﺔ
ﯾدﯾر رأﺳﮫ ﻧﺣو اﻷﺻوات أو
اﻟﺣرﻛﺎت

•

ﯾﻣﻛن ﺗﮭدﺋﺗﮫ ﺑﺎﻟﺻوت أو
اﻟﻠﻣس
ﯾﺑﺗﺳم ﻋﻧد اﻟﻠﻌب ﻣﻌﮫ

•
•
•

ﯾُظﮭر اﻟﺧوف ﻣﻊ اﻟﻐرﺑﺎء
ﯾطﻠب اﻻھﺗﻣﺎم
ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺷﺧﺎص

•

اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ

•

اﻟﺗواﺻل

•

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

 6أﺷﮭر

ﻣدرك ﻟﯾدﯾﮫ
ﯾرﻓﻊ رأﺳﮫ ﻷﻋﻠﻲ ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺑطﻧﮫ
ﯾرﺿﻊ ﻣن اﻟﺛدي

•

 12ﺷﮭًرا

•
•

ﯾﺟﻠس ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدﻋم
ﯾﺗدﺣرج ﻣن اﻟﻣﻌدة إﻟﻰ اﻟظﮭر
وﻣن اﻟظﮭر إﻟﻰ اﻟﻣﻌدة
ﯾﺗﻠوى وﯾرﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ
اﻟذراﻋﯾن واﻟﺳﺎﻗﯾن

•
•
•

ﯾﺟﻠس ﺑدون ﻣﺳﺎﻋدة
ﯾزﺣف
ﯾﺑدأ وﺿﻌﯾﺔ اﻟوﻗوف

ﯾﻠﺗﻘط اﻷﺷﯾﺎء وﯾﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻣﮫ
ﯾﻠﻌب ﺑﺎﻟدﻣﻰ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء

•

ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل
اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﺗﻌﻠم أن اﻟﺷﻲء ﻣوﺟود ﺣﺗﻰ ﻟو
ﻛﺎن ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻷﻧظﺎر
ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﻓﮭم اﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ

•

ﯾﻘﻠد اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻹﺷﺎرات
اﻟﻔردﯾﺔ
ﯾﻔﮭم اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻹﺷﺎرات
اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺛرﺛرة ﺑﺟﻣﻊ
اﻷﺻوات ﻣﻌًﺎ ،أو ﺗﻛرار
ﺣرﻛﺎت اﻟﯾد

•
•

ﯾﺳﺗﺧدم اﻹﯾﻣﺎءات
ﯾﺑﻛﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﺎدر ﻣﻘدم
اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻐﻣﯾﺿﺔ

•

•
•

•

اﻟﻣﮭﺎرات

•
•

•

اﻟﻌﻣر
ﺳﻧﺗﺎن

 5ﺳﻧوات

 3ﺳﻧوات

اﻟﺑدﻧﯾﺔ

•
•
•

ﯾﺟﻣﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻛﺑﯾرة
ﯾﺟﻠس ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘرﻓﺻﺎء
ﯾﻣﺷﻲ

•
•
•

ﯾﺟري وﯾﻘﻔز وﯾﺗﺳﻠق
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﯾدﯾن ﻷداء ﻣﮭﺎم أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا
ﯾرﻣﻲ اﻟﻛرة

•
•
•

ﯾﻧﺳﺦ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﯾﺳﯾر ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻟﻠﺧﻠف
ﯾﻘﻔز ﻋﻠﻰ ﻗدم واﺣدة

اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ

• ﯾطﺎﺑق اﻷﺷﯾﺎء
• ﯾﺳﺗﺧدم أﺷﯾﺎء ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ
اﻟﺑﻌض
• ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻔﺗرات أطول

•

ﯾواﻓق اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ اﻟﺛﻘوب أو اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت
اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ
ﯾﺗﮭﺟﺊ اﻷﺷﯾﺎء
ﯾﻔﻛك اﻷﺷﯾﺎء وﯾﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣﻌًﺎ

•

ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت
اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﯾﺣل اﻷﻟﻐﺎز اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﯾﻔﮭم اﻟﻌد

اﻟﺗواﺻل

• ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺗﯾن أو
ﺛﻼث ﻛﻠﻣﺎت أو ﻋﻼﻣﺎت
• ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻠﻣﺎت أو إﺷﺎرات ﺑﺳﯾطﺔ
• ﯾﻌرف ﻣن  50إﻟﻰ  200ﻛﻠﻣﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ

•
•
•

ﯾﻔﮭم ﻣﻌظم اﻟﻛﻼم اﻟﺑﺳﯾط
ﯾﻌرف ﻣن  500إﻟﻰ  1000ﻛﻠﻣﺔ أو
ﻋﻼﻣﺔ وﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ
ﯾﺗواﺻل ﺑوﺿوح

•

ﯾﺗﺣدث أو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﮫ
ﯾﺳﺗﺧدم ﺣواﻟﻲ 2000
ﻛﻠﻣﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ
ﯾطرح اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻷﺳﺋﻠﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

• ﯾﻠﻌب ﺑﺟﺎﻧب اﻷطﻔﺎل اﻵﺧرﯾن
• ﯾﻘﻠد ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ

•
•

ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺣول اﻟﻣﻧزل
ﯾﺣب اﻟﻣدح ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺑﺳﯾطﺔ

•

ﯾﻠﻌب ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل
اﻵﺧرﯾن

•
•

•
•

•
•
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• ﯾﺳﺄل اﻵﺧرﯾن ﻋﻧد اﻻﺣﺗﯾﺎج إﻟﻰ
ﻣﺳﺎﻋدة

•

ﯾدرك ﻣﺷﺎﻋر اﻷﺷﺧﺎص

•
•

ﯾﻔﮭم اﻟﻘواﻋد
ﯾُﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﺎﻋر ﻛﺛﯾرة

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺧططﺎت ﺗ ﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻔل ،ﻣن ﻣﻘﺎل "ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل اﻟﺻم" ،دﻟﯾل ھﺳﺑرﯾﺎن اﻟﺻﺣﻲ ]ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت[2015 ،

https://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Deaf:Appendix_C:_Child_Development_Charts
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الملحق  :3أدوات اإلدارة :نماذج تسجيل البيانات اإلدارية

اﻟﻤﻠﺤﻖ  :3أدوات اﻹدارة :ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻹدارﯾﺔ
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اﻟﻣﯾزات اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺳ ﺟ ل اﻷ ط ﻔ ﺎل و ﻣ ﺳ ﺗﻧداﺗﮭ م

رﻗم
ھﺎﺗف
اﻟواﻟدان

ﻛ ﺗﯾب
اﻟﺻ ﺣ ﺔ
اﻟط ﻔ ل

ﺷ ﮭ ﺎد ة
اﻟﻣ ﯾﻼ د

اﻟﻧوع

اﻟﻌﻣر

اﻷﺳﻣﺎء
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اﻟﻣرﺗب

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟواﺟب ﺗﻧﻔﯾذھﺎ

ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻣؤھﻼت/
اﻟﺗدرﯾﺑﺎت

اﻟﻣﺳﻣﻰ
اﻟوظﯾﻔﻲ
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ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

اﻷﺳﻣﺎء
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المصادر والوثائق المرجعية

منهــج مدرســة الحضانــة الكاميرونيــة الناطقــة بالفرنســية ،جمهوريــة الكاميــرون ،وزارة التعليــم
األساســي ،مفتشــية التعليــم العــام ،لعــام 2018
http://minedub.cm/uploads/media/Programme_MATERNEL_2019_01.pdf
المبــادئ التوجيهيــة لسياســة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تعزيــز العمــل الالئــق لموظفــي التعليــم فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،نوفمبــر 2013
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/
normativeinstrument/wcms_236528.pdf
اليونسكو ،المؤتمر العالمي بشأن الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة ،موسكو ،سبتمبر 2010
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189882_fre
اليونســكو ،تقريــر الرصــد العالمــي الرائــد للتعليــم للجميــع :الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة2007 ،
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150022
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ECCE SERIES
سلسلة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

Early Childhood
Education

