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لمركز الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
2020
ECCE

ECCE SERIES
سلسلة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

ي

ســعى نظــام الرعايــة والتعليــم فــي ســنوات الطفولــة المُ بكــرة -الــذي يشــمل األطفــال منــذ
الميــاد حتــى ســن  8ســنوات والمعــروف ً
أيضــا باســم نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة  (ECCE)-إلــى تعزيــز التنميــة الشــاملة لالحتياجــات البدنيــة والمعرفيــة والعاطفيــة واالجتماعيــة
للطفــل مــن أجــل توطيــد األســس القويــة والواســعة لتعليــم وصحــة يدومــان مــع الطفــل طــوال حياتــه
 (UNESCO).ففــي هــذه المرحلــة العمريــة مــن حيــاة الطفــل ال ي ُعــد نمــو األفــراد وحــده هــو العامــل
األساســي فــي حياتهــم ،ولكــن البيئــة التــي تحيــط بهــم ً
أيضــا يكــون لهــا عظيــم األثــر .ولــذا ،فمــن
الضــروري أن نكــون قادريــن علــى ضمــان أن يحيــا كل طفــل حيــاة كريمــة وجيــدة وينــال نصيبــه فــي
التعليــم والرعايــة والخدمــات الصحيــة والتغذيــة والحمايــة.
وتماشــيًا مــع الغايــة رقــم  4.2مــن الهــدف الرابــع ألهــداف التنميــة المُ ســتدامة والــذي ينــص
علــى أنــه بحلــول  ،2030يجــب أن نضمــن تمتُّــع الفتيــات والفتيــان علــى ح ـد ٍّ ســواء بحقــوق متســاوية
فيمــا يتعلــق بالنمــو الجيــد أثنــاء مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة وكذلــك الرعايــة والتعليــم قبــل مرحلــة
التعليــم األساســي حتــى يكونــوا علــى أتــم االســتعداد لاللتحــاق بقاطــرة التعليــم األساســي» .وقــد
فـوَّض المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو ) (UNESCOبضــرورة دعــم الــدول األعضــاء
فيمــا يتعلــق بتطويــر المنهــج عــن طريــق وضــع سلســلة نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ) .(ECCEتُعــد هــذه النشــرات مجموعــة بســيطة مــن األدوات والسياســات والممارســات
الجيــدة فــي مجــال نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEوكذلــك نتائــج أنشــطة
المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو فــي هــذا المجــال .وبنــا ًء عليــه ،فــإن الغــرض مــن
تلــك السالســل هــو مشــاركة الممارســات كطريقــة مــن أجــل المســاهمة فــي توفيــر بيئــة مزدهــرة
مــن أجــل نمــو األطفــال ،وفــي الوقــت ذاتــه تزويدهــم بــاألدوات الضروريــة لكــي يصبحــوا مواطنيــن
صالحيــن ومســؤولين فــي المســتقبل.
ومــن المقــرر أن ي ُنظــر إلــى موضوعــات سلســلة نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
) (ECCEبوصفهــا أدوات عمــل ومســتندات حيــة ومفتوحــة ودائمــة التغييــر ،الغــرض منهــا أن تكــون
مصــدر إلهــام لصانعــي السياســات والعامليــن فــي مجتمعــات الطفولــة المُ بكــرة؛ وذلــك إلعــداد
مجموعــة مــن المناهــج وعوامــل التمكيــن المتميــزة (األدوات ،والمناهــج ومســتندات السياســة
والعمليــات التدريبيــة) ،وذلــك كلــه مــن أجــل غايــة أســمى أال وهــي تزويــد األطفــال بأفضــل الفــرص
خــال ســنوات طفولتهــم المُ بكــرة.

المدير
السيد ياو يدو
y.ydo@unesco.org
منسق المشروع السيد كريستيان فابي
c.fabbi@unesco.org
مجموعة التحرير
 مدير التعليم، نتومبنهل دالميني.د
ECCDE  مفتش أول في،جويندولين سيميالن
ECCDE  مصمم مناهج،يثو نتولي

برعاية
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مقدمةby IBE

ي

تلقــى األطفــال خــال ســنواتهم األولــى المفاتيــح التعليميــة الالزمــة الكتســاب المهــارات
التــي ســتؤثر علــى حياتهــم فــي المســتقبل .وهــذا ســبب أن التطويــر والتعليــم المبكــر فــي صميــم
اهتمامــات المكتــب الدولــي للتربيــة .يعكــس وضــع الحــد األدنــى مــن المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة
للرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة القيــم المشــتركة بيــن المكتــب الدولــي للتربيــة ومملكــة
إيســواتيني ،وهــي احتــرام حقــوق الطفــل وتطويــره العــام منــذ والدتــه .يمكــن تعزيــز ترجمــة هــذه القيم
المعتــرف بهــا عالميًــا إلــى أفعــال مــن خــال احتــرام بعــض األصــول االجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال فــي
عمليــة التدريــس والتعلــم ،مثــل اســتخدام اللغــة األم فــي تدريــس المناهــج الدراســية.
مــن بيــن هــذه القيــم المعتــرف بهــا عالميًــا ،بعضهــا ضــروري ويوجــه أفعالنــا .وتشــمل هــذه القيــم
اســتخدام اللغــة األم كلغــة للتعلــم ،وهــو تحـ ٍـد للمكتــب الدولــي للتربيــة ،الــذي يعمــل علــى ترجمــة
هــذا الثــراء مــن خــال منهــج يعكــس توقعــات مجتمــع إيســواتيني.
يتمثــل أحــد مجــاالت تدخــل المكتــب الدولــي للتربيــة ذات األولويــة فــي دعــم الــدول فــي تنفيــذ
منهــج متكيــف ثقافيًــا ومالئمً ــا فــي جميــع مســتويات التعليــم .وتماش ـيًا مــع أدوات مراقبــة الجــودة
ألنظمــة التعليــم والمناهــج الدراســية ،تعــد هــذه الوثيقــة بمثابــة معاييــر ومبــادئ توجيهيــة للرعايــة
والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وف ًقــا لمعاييــر إيســواتيني والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال التعليــم
والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وبالتالــي  ،فــإن هــذه المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة للرعايــة
والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة تهــدف إلــى أن تكــون أداة فنيــة تحتــوي علــى المعاييــر لتكــون
مؤسســة مرجعيــة للرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .نتيجــة التعــاون الناجــح بيــن المكتــب
الدولــي للتربيــة ووزارة التعليــم والتدريــب ،تعــد هــذه المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالرعايــة
والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مجموعــة مــن المواصفــات التــي سيســاهم اســتخدامها فــي
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  4بحلــول عــام  2030مــن أجــل توفيــر تعليــم جيــد للجميــع.
وفــي حيــن يســعدني جـدًا التعــاون المثالــي بيــن البنــك الدولــي للتعليــم ووزارة التعليــم والتدريــب،
أود أن أتمنــى لجميــع المســتخدمين حســن اســتخدام الحــد األدنــى مــن المعاييــر والمبــادئ
التوجيهيــة.

Mr. Yao Ydo
Director of IBE
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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.

His Excellency Dr. Tariq Al Gurg,
Chief Executive Officer at Dubai Cares
and Member of its Board of Directors
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رسالة من وزير التعليم والتدريب في مملكة إسواتيني

ي

عــد نشــر المعاييــر الوطنيــة لمنشــآت رعايــة األطفــال خطــوة أخــرى اتخذتهــا الحكومــة نحــو
ضمــان بيئــة أفضــل وأكثــر أمانًــا وصحــة لألطفــال .هــذه أولويــة مهمــة للحكومــة ألن األطفــال هــم
مســتقبل البلــد.
وبصفتنــا وزارة التعليــم والتدريــب ،فإننــا نؤمــن إيمانــا راســخا بــأن رعايــة األطفــال والتعليــم المبكــر
لهمــا أهميــة مركزيــة لمجتمعنــا ومســؤولية رئيســية للحكومــة .ومــن الضــروري أن تتوفــر خدمــات
األطفــال اآلمنــة والمناســبة للنمــو لتعزيــز التنميــة الشــاملة ورفاهيــة األطفــال وكذلــك أســرهم .ونتيجــة
لذلــك ،تــم تطويــر هــذه المعاييــر الوطنيــة بهــدف تحســين رعايــة األطفــال فــي البــاد.
يتــم تقديــم هــذه المعاييــر فــي ضــوء التزامنــا بمزامنــة رعايــة الطفل والجوانــب التعليمية المشــاركة
فــي توفيــر خدمــات رعايــة الطفولة المبكــرة والتعليم التنمــوي ).(ECCDE
إن ضمــان معاييــر الجــودة الجيــدة ليــس بالمهمــة التــي يمكــن للحكومــة تحقيقهــا بمفردهــا.
يحت ــاج جميــع أصحــاب المصلحــة ،وخاصــة أوليــاء األمــور ،إلــى المشــاركة فــي هــذه العمليــة .إن وزارة
التعليــم والتدريــب علــى ثقــة مــن أن هــذه الوثيقــة ســتزيد مــن تمكيــن أوليــاء األمــور واألوصيــاء لتأديــة
دور أكثــر فاعليــة فــي ضمــان أن يكــون مقدمــو الخدمــات ألطفالهــم مــن نوعيــة جيــدة وصالحــة
للغــرض.
التــزام الحكومــة هــو تعزيــز رؤيــة جديــدة للطفولــة باعتبارهــا مرحلــة مهمــة مــن مراحــل الحيــاة
فــي حــد ذاتهــا وليــس مجــرد اســتعداد لحيــاة الكبــار .يجــب أن نســمح لألطفــال بتحقيــق إمكاناتهــم
الكاملــة مــن خــال توفيــر المرافــق المناســبة والعاديــة.
إن الــوزارة علــى يقيــن مــن أن هــذه المعاييــر فــي حالــة االلتــزام بهــا ستســهم فــي تحســين نوعيــة
حيــاة األطفــال.
ليدي هوارد مابوزا
وزير التعليم والتدريب
مملكة إسواتيني
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تمهيد

أهمية المعايير
تــم تطويــر المعاييــر لضمــان حصــول األطفــال وأوليــاء األمــور والمجتمــع علــى أقصــى فائــدة .تــم
تطويرهــا مــع مراعــاة االحتياجــات التنمويــة والتعليميــة لألطفــال دون ســن ســت ســنوات.
تعتبــر هــذه المعاييــر ضروريــة لتقديــم رعايــة جيــدة لألطفــال ،مــن أجــل تحفيــز نموهــم البدنــي
والعاطفــي واالجتماعــي والمعرفــي وتعزيــزه .وتهــدف إلــى حمايــة المصالــح المهمــة للطفل ،وتســهيل
التــوازن بيــن العمــل واألســرة ،والمســاهمة فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي.
يســتحق األطفــال أفضــل رعايــة ممكنــة لرفاهيتهــم وتطورهــم .عندمــا يختــار أوليــاء األمــور
االســتفادة مــن هــذه المرافــق ،مــن المهــم أن يقــدم هــؤالء األشــخاص المكلفــون برعايــة هــؤالء
األطفــال أفضــل رعايــة بديلــة ممكنــة وأن يتــم الحفــاظ علــى المعاييــر لضمــان ســامة ورفاهيــة الطفــل.
تهــدف هــذه المعاييــر إلــى أن تنطبــق بالتســاوي علــى خدمــات رعايــة األطفــال العاملــة فــي مراكــز رعاية
الطفولــة المبكــرة والتنميــة والتعليــم ومــدارس اللعــب ودور الحضانــة والمرافــق األخــرى التــي تقــدم
خدمــات لألطفــال مــن ســن يــوم حتــى  6ســنوات.
فــي جميــع هــذه األنــواع مــن الخدمــات ،يجــب أن يشــعر أوليــاء األمــور باالطمئنــان إلــى أن أطفالهم
يتلقــون رعايــة جيــدة مــن قبــل أشــخاص مؤهليــن ،داخــل أماكــن مناســبة ومــع األنشــطة والتنظيــم
المناســبين.
استخدام المعايير الوطنية
نقــدم هنــا معاييــر رعايــة الطفــل علــى مــا هــو متوقــع فــي مرفــق رعايــة األطفــال .ستســاعد هــذه
المعاييــر كالً مــن مقدمــي الخدمــة وأوليــاء األمــور علــى معرفــة مــا هــو متوقــع مــن خدمــة رعايــة
الطفــل المناســبة لرفاهيــة الطفــل بشــكل عــام .توفــر المعاييــر دليـ ًـا لمقدمــي رعايــة األطفــال علــى
العناصــر المتوقعــة منهــم فــي تقديــم خدمــات رعايــة األطفــال المناســبة .وبالتالــي ،فــإن مقدمــي
خدمــات رعايــة األطفــال فــي وضــع يمكنهــم مــن اتخــاذ الخطــوات الالزمــة ليصبحــوا متوافقيــن مــع
المعاييــر الوطنيــة.
توضــح المعاييــر أن كل شــيء يتعلــق بالخدمــة يجــب أن يقــود أوليــاء األمــور واألطفــال إلــى
االســتفادة مــن خدمــات جيــدة النوعيــة .وتوفــر المعاييــر الوطنيــة هــذه لرعايــة الطفــل إطــا ًرا لرصــد
وتقييــم نوعيــة الخدمــات ونتائجهــا.
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ما هي المعايير الوطنية لخدمات رعاية الطفولة المبكرة والتنمية والتعليم.

.1

المعاييــر الوطنيــة لخدمــات مــا قبــل المدرســة  2020هــي قائمــة بيانــات حــول الممارســات
الجيــدة .تــم وضــع المعاييــر لضمــان ممارســة الجــودة فــي جميــع مجــاالت خدمــة رعايــة األطفــال
بطريقــة واضحــة وســهلة الفهــمُ .صممــت وزارة التعليــم والتدريــب هــذه المعاييــر.
ما هو الغرض من المعايير الوطنية.

.2

المعاييــر الوطنيــة هــي أداة توضيحيــة وإرشــادية إلنشــاء مراكــز رعايــة الطفولــة المبكــرة والتنميــة
والتعليــم .والقصــد مــن ذلــك هــو مســاعدة الخدمــات علــى تفســير اللوائــح وتقديــم التوجيــه بشــأن
الممارســات الجيــدة.
لماذا هي مهمة؟

.3

تقــدم المعاييــر إرشــادات للممارســات الجيــدة اليوميــة ويجــب أن تصبــح أداة مهمــة فــي كل
خدمــة رعايــة أطفــال ،والتــي تتــم مشــاركتها مــع الموظفيــن وأوليــاء األمــور .وضعــت قائمــة معاييــر
بشــأن الممارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق بالمجــاالت التــي تغطيهــا اللوائــح .تحــدد المعاييــر ً
أيضــا
المعلومــات التــي يجــب أن تكــون متاحــة فــي يــوم تفتيــش مــا قبــل المدرســة مــن قبــل مســؤول مــا
قبــل المدرســة.
من يتأثر بالمعايير الوطنية؟

.4

»مركز الرعاية النهارية 0-3 :سنوات
»ما قبل االبتدائي 3-5 :سنوات (المجتمعية والخاصة)
»الصف  5-6 :0سنوات
»نقاط الرعاية في الحي
كيف سيؤثر هذا على الخدمات؟

.5

يجــب أن تكــون المعاييــر جــز ًءا حيويًــا مــن الممارســات الجيــدة اليوميــة .وعــاوة علــى ذلــك،
ســيقوم موظفــو مرحلــة مــا قبــل المدرســة ،أثنــاء التفتيــش ،بإجــراء مالحظــات بشــأن الممارســة ،وقــد
يطلبــون وثائــق رســمية.
ليدي هوارد مابوزا
وزير التعليم والتدريب
مملكة إسواتيني
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االختصارات
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رعاية الطفولة المبكرة والتنمية والتعليم

MOET

وزارة التعليم والتدريب

NCP

نقاط الرعاية في الحي

PPE

معدات الحماية الشخصية

REO

مكاتب التعليم اإلقليمية

COVID- 19

Cمرض فيروس كورونا لعام 2019
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المسرد

مقدم الرعاية
المجتمعي
مركز ECCDE

هو الشخص المسؤول عن الرعاية المباشرة لألطفال وحمايتهم
واإلشراف عليهم.
هو مركز  ECCDEغير هادف للربح يكون فيه مجتمع umphakatsi
صاحب مصلحة.

الخاص
مركز ECCDE

هو مركز  ECCDEالهادف للربح.

Umphakatsi

هو مجتمع برئيس.

Inkhundla

هي دائرة انتخابية مكونة من عدد من /imiphakatsiالرؤساء.
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ECCE

مقدمة

م

ركــز  ECCDEهــو مــكان يوفــر الرعايــة والتعليــم لألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســت )(6
ســنوات لجــزء مــن النهــار أو الليــل .يجــب تســجيل الشــخص الــذي يعتنــي بأكثــر مــن ســتة أطفــال .يجــب
أن يتقــدم هــذا الشــخص للتســجيل فــي وزارة التعليــم والتدريــب .يبــدأ التســجيل فــي مكاتــب التعليــم
اإلقليميــة ) ،(REOحيــث تتوفــر نمــاذج التســجيل .يجــب أن تكــون جميــع المؤسســات التــي تقــدم
خدمــات ( ECCDEمــن يــوم إلــى  6ســنوات) مســجلة حســب األصــول لــدى وزارة التعليــم والتدريــب.

غرض ونطاق المبادئ التوجيهية هذه

ت

أساســا لتهيئــة الحــد األدنــى من الشــروط المطلوبة
وفــر هــذه المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة
ً
لتوفيــر التعليــم فــي بيئــة صحيــة للمتعلميــن والمعلمين والموظفيــن اآلخرين.

أنواع تصاريح ECCDE

»مركز الرعاية النهارية 0-3 :سنوات
»ما قبل االبتدائي 3-5 :سنوات (المجتمعية والخاصة)
»الصف  5-6 :0سنوات
»نقاط الرعاية في الحي

إجراءات التسجيل

ا

لمبادئ التوجيهية إلنشاء مؤسسة هي كما يلي:
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»تقديــم طلــب التســجيل فــي  REOالخــاص بــك ،حيــث ســتحصل علــى نمــاذج ونصائــح للتســجيل.
يجــب أن يحتــوي الطلــب علــى مــا يلــي:

›خطــاب الموافقــة الكتابيــة مــن ( Umphakatsiموقــع ومختــوم) أو خطــاب مــن مجلــس
المدينــة ،الــذي يحكــم موقــع المركــز.
›بياناتك (رقم الهوية والعنوان وأرقام الهواتف).
›العنوان الفعلي والبريدي لمركز .ECCDE
›مؤهالت ومهارات وخبرات المسؤول/المسؤولين.
›وصف البرامج والخدمات التي سيتم تقديمها ،بما في ذلك األهداف والغايات.
›نسخة أصلية من مخطط/مخططات البناء المعتمدة.
›شهادة تصريح رسمي (خاصة إذا كان مركز ً ECCDE center
خاصا).
›خطة عمل
ساعات العمل/التشغيل.
هيكل الرسوم.
تكوين الموظفين.
السياسة التأديبية.
›الدستور:
اسم المركز.
تكوين وصالحيات وواجبات اإلدارة.
»يجــب أن يرفــق خطــاب الطلــب المكتــوب إلــى مســؤول التعليــم اإلقليمــي خطــاب موافقــة كتابيــة
مــن ( Umphakatsiموقــع ومختــوم) أو مجلــس المدينــة (الــذي يحكــم موقــع المركــز).
»يجب أن تصل جميع الطلبات إلى المكتب بحلول  30يونيو للتشغيل في العام التالي.
»يتعين على كبير مفتشي  ECCDEوالمسؤولين اإلقليميين معالجة الطلبات بحلول  30سبتمبر.
»يجب أن تبدأ جميع المراكز العمل في شهر يناير لتكون متوافقة مع التقويم المدرسي.
ECCE
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»يجــب أن يحافــظ كل مركــز علــى دائــرة نصــف قطرهــا  2كــم مــن أحــد المراكــز الموجــودة
(المناطــق الريفيــة) و 700متــر للمناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة.
»تتولى وزارة التعليم والتدريب تنظيم ومراقبة جميع مراكز .ECCDE
»تتمتع وزارة التعليم والتدريب بصالحيات إغالق المراكز غير المتوافقة مع اللوائح.

إعادة التسجيل

ي

لزم طلب إعادة التسجيل في الحاالت التالية:

»نقل مرحلة ما قبل المدرسة إلى موقع جديد يزيد عن  500متر.
»تغيير ملكية أو إدارة المركز.
»إعادة فتح مرحلة ما قبل المدرسة التي كانت مغلقة.
»تغيير اسم المؤسسة.

الفصول الدراسية
»يجــب أن يكــون الحجــم القياســي للفصــول الدراســية لمركــز  ECCDE 8م ×  6م الســتيعاب 25
طف ـاً كحــد أقصــى.
»إذا كان المركز يعمل في منزل سكني ،فيجب على هذا المنزل أن:
›يستخدم فقط لتقديم خدمات .ECCDE
›يتسع لطفل واحد لكل متر مربع.
›ليس به حيوانات أليفة في الجوار.
»يجب أن يكون جيدة التهوية.

25

المعايير والمبادئ التوجيهية

»يجــب أن يكــون المبنــى مبنيًــا مــن الطــوب ،مــع أســقف مناســبة ونوافــذ وأبــواب وأرضيــة (توفيــر
الســجاد عنــد الضــرورة) لحمايــة األطفــال مــن الطقــس القاســي.
»يجب توفير كراسي وطاوالت بحجم األطفال.
»يجب أن تكون الفصول الدراسية متاحة لجميع األطفال بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة.
من المتوقع توفير ساللم وقضبان ومقابض أبواب سفلية.
»بدون أرضيات زلقة.

أدوات اللعب والتعلم

م

راكــز  ECCDEهــي مســاحات رعايــة تدعــم نمــو جميــع األطفــال الصغــار .يجــب أن يحتــوي كل
مركــز  ECCDEعلــى أدوات اللعــب والتعلــم فــي الداخــل والخــارج.
»يجــب أن تكــون أدوات اللعــب والتعلــم مناســبة للعمــر وتنمويًــا ومناســبة وآمنــة ومثبتــة بشــكل
آمــن لحمايــة المتعلميــن مــن اإلصابــة.
»يجب خدمة المواد وصيانتها في الوقت المناسب.

مساحة اللعب الخارجية
»يجب أن يكون المجمع مسو ًرا وبوابة قابلة للقفل ألمن األطفال.
»يجب أن تحتوي على أدوات للعب في الخارج لألطفال من أجل التنمية اإلنسانية.
»يجب أن يكون مكانًا آمنًا يسمح للمتعلمين بالتنقل دون أي ضرر.

ECCE
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المراحيض
ً
خصيصــا للمتعلمين
»يجــب أن يحتــوي  ECCDEعلــى مراحيــض لــأوالد وكذلــك للفتيــات (مصممــة
الصغــار) .ســيكون للبالغيــن مراحيــض خاصــة بهم.
»يجب أن يكون عمق مراحيض الحفر مترين وعشرة أمتار من مصدر المياه.
»مرحاض واحد لكل  25فتاة.
»مرحاض واحد ومبولة واحدة لكل  50فتى.
»يمكن الوصول إلى المراحيض بسهولة  -ال تبعد أكثر من  30مت ًرا عن جميع المستخدمين.
»مراحيض سهلة لألطفال.
»المراحيض دائمً ا نظيفة.
»تحتوي المراحيض على مرافق مريحة لغسل اليدين قريبة.

المياه والصرف الصحي

ي

جــب توفيــر كميــة كافيــة مــن المــاء فــي جميــع األوقــات .يجــب أن يكــون هنــاك نقطــة ميــاه
موثوقــة ،مــع الصابــون خاصــ ًة المراحيــض والمطابــخ .يمكــن اســتخدام ميــاه الصنبــور والخزانــات
والــدالء لتوفيــر الميــاه فــي ريــاض األطفــال..
»الشرب والنظافة الشخصية.
»الكميات األساسية اليومية:
› 5لترات للفرد.
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برامج التغذية
»يجــب أن توفــر المراكــز نظامً ــا للتغذيــة مــرة واحــدة علــى األقــل يوميًــا لبرنامــج  1/2يــوم وتنــاول
وجبــة خفيفــة إضافيــة لألفــراد الذيــن يقضــون برامــج يــوم كامــل.
»يجب تقديم طعام األطفال في أطباق فردية أو أي أدوات مناسبة.
»يجب أن يحصل الطاهي على تدريب أساسي متعلق بتخزين الطعام وإعداده.
»يجب تزويد الطاهي بمعدات الحماية الشخصية (.)PPE
»يجب أن يتبعوا إرشادات  MOETللطهاة.

السالمة والحماية لمتعلمي
الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

ا

متثــاالً لقواعــد ومعاييــر الســامة والحمايــة ،يجــب علــى كل مركــز تابــع للرعايــة والتعليــم فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة:
»وضع قائمة بأرقام الطوارئ معروضة على الحائط.
»توفيــر معــدات مكافحــة الحرائــق بســهولة ،علــى ســبيل المثــال ،طفايــات حريــق دلــو ممتلــئ
بالرمــال أو البطانيــات أو المــاء.
»الحصــول علــى مجموعــة اإلســعافات األوليــة .يجــب علــى األفــراد المدربيــن علــى اإلســعافات
األوليــة فقــط إعطــاء األدويــة فــي حقيبــة اإلســعافات األوليــة.
»يحتوي على سياج.
»يجب على أولياء األمور والمعلمين التأكد من االلتزام بجدول وصول ومغادرة األطفال.
»الحفاظ دائمً ا على نظافة وأمان المباني.
»أن يكــون لديــك مقدمــو خدمــات نقــل مســجلون وأفــراد يقومــون باســتقبال األطفــال
و تو صيلهــم .
»عدم السماح بفتح المركبات لنقل أطفال  ECCDEمن وإلى المدرسة.
ECCE
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»عدم السماح بالنقل بنوافذ ملونة لنقل المتعلمين.
»تغطية جميع مآخذ الكهرباء.
»اإلغالق عندما يكون هناك تهديد بانتشار جائحة من خالل نصيحة مستشار صحي.
» تشــجيع المتعلــم الــذي يصــاب أو يشــتبه فــي إصابتــه بمــرض معــد (مثــل النــكاف والحصبــة
والســعفة والجديــري والســل وأنفلونــزا الخنازيــر وكوفيــد  )19علــى البقــاء فــي المنــزل حتــى يتــم
تقديــم الرعايــة الطبيــة.
»تدريــب جميــع المتعلميــن علــى عــدم لمــس دمــاء أي شــخص آخــر أو مشــاركة األشــياء الحــادة
أو قطــع األشــياء.
»تنظيف جميع النونيات والكراسي والمراحيض وتعقيمها بعد االستخدام.
»تنظيــف مناطــق المراحيــض ،بمــا فــي ذلــك األحــواض ومنافــذ البيــع والمراحيــض والمقاعــد
يوميًــا.
»تنظيف األرضيات يوميًا.
»غسل السجاد والبسط بالشامبو عند اتساخها.
»االســتفادة مــن التفاصيــل أو التفاصيــل الخاصــة بالمتعلــم فــي جميــع األوقــات ،علــى ســبيل
المثــال ،كتابتهــا علــى حقائبهــم وتضميــن جهــات اتصــال ألوليــاء األمــور.

نسبة المعلمين/األطفال

1أقل من سنتين

1:4

 2-32سنوات

1:10

 3-43سنوات

1:15

 5-64سنوات

1:25
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مؤهالت معلمي رعاية الطفولة المبكرة والتنمية والتعليم
»أن يكون أكبر من  18سنة.
ً
شخصا حاصل على شهادة في .ECCDE
»أن يكون
»أن يكون حاصالً على تدريب ذي صلة على  ECCDEمن مؤسسة معتمدة.
ً
شخصا صاحب عقل سليم.
»أن يكون
ً
شخصا لديه اهتمام مرجعي حقيقي باألطفال الصغار.
»أن يكون
»ال يوجد لديه سجل للجرائم الخطيرة.
ً
شخصا يتمتع بمهارات اتصال جيدة لألطفال والكبار.
»أن يكون
»أن يحترم ثقافة الناس في محيطه.

إجراءات إجازة األمومة واإلجازات األخرى

ي

جب أن تتبع قوانين العمل.

التقاعد

ي

جب أن يتبع سن التقاعد قوانين العمل.

ECCE
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المناهج والتربية في ECCDE
»يجب استخدام منهج  ECCDEمعتمد فقط في مراكز .ECCDE
»يجب أن يتبع التعلم في  ECCDEالنهج الصحيحة.

البرنامج اليومي
»يجب أن يكون هناك جدول زمني لخطة اليوم لألنشطة المنشورة في كل فصل دراسي.
»يجب االلتزام ببرنامج األنشطة ويجب أن يستوعب ويراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.
»يجــب الســماح بوقــت الروتيــن المعتــاد مثــل الغســيل والغــداء والراحــة والوجبــات الخفيفــة
ووضــع األلعــاب بعيــدًا.
»يجــب أن يحصــل األطفــال علــى فتــرة راحــة تبلــغ حوالــي  30/45دقيقــة ،إذا كان برنامجً ــا ليــوم
كامــل.

لجان ECCDE
»تدار جميع مراكز  ECCDEمن قبل لجنة.
»تتكون لجنة  ECCEمن سبعة أعضاء على النحو التالي:
»الرئيس
»نائب الرئيس
»سكرتير (معلم)
»أمين صندوق
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»عضوان إضافيان
»ممثل الرئيس/السلطة المحلية
»يجــب أن يكــون خمســة أعضــاء علــى األقــل مــن أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن يحضــرون إلــى مركــز
.ECCDE
»يجب أن يكون المعلم عضوًا بحكم منصبه.
»يتكون النصاب القانوني من خمسة من أعضاء اللجنة.
»يجــب أن يكــون لمراكــز  ECCDEالمرتبطــة بالمــدارس االبتدائيــة ممثــل فــي لجنــة المرحلــة
االبتدائيــة.

أدوار اللجنة
»دعم تطوير مركز  ECCDEوتشجيع الجهود للوصول إلى مستويات عالية.
›الموافقة على الرسوم.
›التوصية بتعيين الموظفين للمفتش اإلقليمي.
›إقرار الميزانية السنوية.
›التنظيم والمساعدة في جمع األموال.
»التأكــد مــن االحتفــاظ بالحســابات والســجالت المناســبة .يجــب أن يكــون دفتــر الحســابات
مفتوحً ــا للمعاينــة مــن قبــل أعضــاء وزارة التعليــم وأوليــاء األمــور.
»» تشــجيع المعلميــن علــى حضــور التدريــب أثنــاء الخدمــة ومنحهــم الدعــم المطلــوب عنــد
الضــرورة.
»» التصــرف بصفــة استشــارية بشــأن االقتراحــات التــي تعتبــر فــي مصلحــة مركــز  ECCDEوالتحقيــق
فــي اقتراحــات وشــكاوى أوليــاء األمــور ،وتقديمهــا عنــد الضــرورة إلــى المفتــش اإلقليمــي.
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أولياء األمور

ي

ُتوقــع مــن أوليــاء األمــور المشــاركة بنشــاط فــي العديــد مــن مجــاالت أنشــطة رعايــة وتعليــم
الطفولــة المبكــرة:
»بصفتهــم ممثليــن فــي لجــان أوليــاء األمور/المعلميــن والمجتمعــات ،ســيكونون مســؤولين عــن
تطويــر وتشــغيل مراكــز .ECCDE
»كخبير لمراكز  ECCDEفي األنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها من األنشطة المماثلة.

التفتيش

ت

طبق قواعد التفتيش المدرسي.

الصحة والتغذية
»يجب أن يقدم كل مركز وجبة مغذية في منتصف الصباح.
»عند التسجيل ،يجب على كل طفل تقديم دليل على التطعيمات المناسبة (بطاقة التطعيم).

توزيع مراكز ECCDE

»تشجع وزارة التعليم على التوزيع المتوازن لمراكز .ECCDE
»يجــب أن تكــون مراكــز  ECCDEعلــى بعــد كيلومتريــن مــن بعضهــا البعــض فــي المناطــق الريفيــة
بالنســبة للمناطــق شــبه الحضريــة والحضريــة يجــب أن تكــون المســافة بينهمــا  700متــر.
33

المعايير والمبادئ التوجيهية

اإلجازات والعطالت

ي

جب أن تتوافق اإلجازات والعطالت مع تلك الموجودة في التقويم المدرسي الوطني.

الرحالت
»القيام برحالت بعد موافقة المقر الرئيسي
»يجب أن تنقل سيارات التأمين ضد المسؤولية فقط األطفال.
»التأكد من وجود ممثل عن أولياء األمور.
»ال يجوز ألي طفل المشاركة في رحلة بدون موافقة ولي األمر/الوصي.
»يجــب توفيــر شــخص بالــغ واحــد علــى األقــل يرافــق المجموعــة لديــه تدريــب علــى اإلســعافات
األوليــة.
»يجب توفير مجموعة اإلسعافات األولية.
»يجب توفير معلومات االتصال في حاالت الطوارئ لكل طفل.
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مالحظة

يجــب مراعــاة هــذه اللوائــح مــن قبــل جميــع مراكــز  ECCDEفــي البلــد والمجتمــع وكذلــك مراكــز
 ECCDEالخاصــة.
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ECCE SERIES
سلسلة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
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