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“ ال ينقص املرأة شيء ،وتاريخنا حافل بالنساء القياديات اللواتي
لعنب دورا ً حاسما ً في صناعة احلضارة وتطوير اجملتمعات وتعزيز إالبداع،
وأعتقد أن املرأة في االمارات ميكن أن تقدم أكثر مما تقدمه اآلن بكثير إذا
لقيت التشجيع املناسب“ .
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

إفتتاحية
تهدف مؤسسة دبي للمرأة من خالل اطالق املعايير القياسية الوطنية لرعاية الطفولة والسعي إلقامة مراكز
للطفولة في أماكن العمل لدعم اإلستراتيجية االحتادية والتأكيد على ضرورة تطوير املعايير القياسية للتعليم
بكافة مستوياته في القطاعني العام واخلاص.
وقد دعمت االستراتيجية أيضا ً مساهمة املرأة في التنمية من خالل دعم قدرتها على التميز في كافة اجملاالت
لتبوء املراكز القيادية في مختلف اجملاالت .ولذا حرصت مؤسسة دبي للمرأة  ،ومن خالل املشروع الوطني ملراكز
رعاية الطفولة في املؤسسات والدوائر احلكومية ،على مساعدة ودعم املرأة العاملة لكي تسهم بإيجابية في
العملية التنموية التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دون املساس بدورها األساسي في بناء األسرة .كما
يهدف املشروع إلى مساعدة املرأة على املوازنة بني حياتها الشخصية واملهنية ،عبر القيام بدورها كأم وربة بيت،
وحتقيق طموحاتها املهنية في آن واحد.
وبهذه الطريقة تسعى مؤسسة دبي للمرأة إلى متكني النساء العامالت ،وإتاحة اجملال لهن للقيام بدور فعال في
اجملتمع ،داخل املنزل وخارجه .لذلك فإن توفير بيئة عمل إيجابية حافزة للمرأة  ،ولألم العاملة بشكل خاص  ،من
خالل توفير مركز رعاية الطفولة في مكان العمل  ،سوف يسهم مساهمة فعالة في حتسني أدائها وتطويرها
بشكل كبير  ،عندما تشعر أن طفلها قريب منها وأنه يحظى بالرعاية في بيئة آمنة .
سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد ال مكتوم
رئيسة مؤسسة دبي للمرأة

شكر
مؤسسة دبي للمرأة تعبر عن شكرها وامتنانها جلميع اخلبراء على جهودهم املثمرة لتطوير املشروع
الوطني لرعاية الطفولة.
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مقدمة
تهدف مؤسسة دبي للمرأة من مبادرتها إلعداد هذه املعايير القياسية الوطنية لرعاية الطفولة وإقامة مراكز رعاية
الطفولة في مكان العمل  ،والتي اعتمدها اجمللس التنفيذي في حكومة دبي  ،إلى تفعيل هدفني مهمني من أهداف
االستراتيجية االحتادية حلكومة دولة اإلمارات العربية التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي.
إن األوقات املتغيرة وطبيعة التحديات دفعتنا إلى التفكير بطريقة مختلفة وإلى تبني أفضل املمارسات العاملية .
االستراتيجية االحتادية 2007

أكدت االستراتيجية االحتادية أوال ً على ضرورة تطوير املعايير القياسية للتعليم بكافة مستوياته في القطاعني
العام واخلاص  ،ملقابلة توقعات اجملتمع  .لذلك مت إعداد معايير قياسية متطورة خلدمات رعاية الطفولة  ،مما سوف
يؤدي بدون شك إلى حتسني كبير خملرجات التعليم النظامي والتعليم العالي  ،فالتعليم املبكر في السنوات األولى
هو املدخل األساسي للعملية التعليمية .
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اإلطار القانوني
مت إعداداملعايير القياسية للمشروع الوطني للحضانات استنادا ً إلى :
 nالقانون االحتادي رقم ( )5لسنة  1983في شأن دور احلضانة .
 nالقرار الوزاري رقم ( ) 1لسنة  1989بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( ) 5لسنة 1983م فــي شـــان
دور احلضانة .
 nقرار مجلس الوزراء رقم  19لسنة  2006بشأن إنشاء دور للحضانة مبقار الوزارات والهيئات واملؤسسات العامة
والدوائر احلكومية والدواوين لتوفير الرعاية ألبناء املوظفات العامالت في تلك اجلهات إذا بلغ عدد العامالت لدي
أي من هذه اجلهات  50موظفة وعدد أطفالهن  20طفالً في الفئة العمرية حتى 4سنوات.
 nاالستراتيجية االحتادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم  ،نائب الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي في  17أبريل  ، 2007وبشكل خاص استراتيجيات التنمية
االجتماعية والتعليم والتأكيد على دور املرأة في عملية التنمية .
 nمبادرة مؤسسة دبي للمرأة لتأسيس دور احلضانة طبقا للمعاير العاملية في الدوائر احلكومية اعتبارا ً من
. 2008

2

التطبيقات
تطبق هذه املعايير القياسية على جميع خدمات رعاية الطفولة كما حددها القانون االحتادي رقم  5لعام
 1983بحيث تشمل كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفال حتى سن الرابعة  ,مبا في ذلك دور احلضانـة
التابعة أو امللحقة بإحدى املدارس )2()1(.
n

مراكز رعاية الطفولة واحلضانات في مواقع العمل.

n

مدارس احلضانة.

n

احلضانات امللحقة باملدارس.

n

نوادي األطفال التي تستقبل أطفاال ً لغاية سن  4سنوات ملدد تزيد على  4ساعات في اليوم.

n

خدمات رعاية األطفال وجليسات األطفال التي تستقبل أطفاال ً لغاية سن  4سنوات ملدد تزيد على 4
ساعات في اليوم  ،ما عدا مراكز رعاية األطفال املرضى في املستشفيات واملراكز الصحية .

( )1ال تسري أحكام القانون واملعايير القياسية على :
دور احلضانة التي تنشئها الدول األجنبية أو الهيئات الدولية في دولة اإلمارات العربية املتحدة استنادا إلى
اتفاقيات ثقافية بينها وبني هذه الدول ودور احلضانة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملني بإحدى
هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة واحدة.
()2
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إن تطبيق املعايير القياسية ال يعفي مراكز رعاية الطفولة من االلتزام مبتطلبات اجلهات احلكومية املعنية
بالتخطيط والصحة واألمن والسالمة .

األهداف العامة
تهدف املعايير القياسية للمشروع الوطني للحضانات لتعريف احلد األدنى املقبول من املتطلبات الكمية والنوعية
للبيئة واخلدمات التي يجب أن تقدمها منشآت رعاية الطفولة بأنواعها اخملتلفة  ،لتوفير بيئة آمنة وصحية تدعم
منو األطفال وتطورهم اجلسدي واملعرفي والنفسي واالجتماعي والعاطفي.

مكونات املعايير القياسية
n

تتكون املعايير القياسية للمشروع الوطني للحضانات من  8أهداف محددة متثل احلد األدنى من املتطلبات
الواجب حتقيقها في منشأة رعاية الطفولة .

n

وضعت املعايير القياسية لكل من األهداف احملددة الواجب حتقيقها مجموعة من اإلجراءات واملقاييس متثل
احلد األدنى من املتطلبات الواجب تنفيذها لتحقيق الهدف املطلوب .

التفتيش على مؤسسات رعاية الطفولة
n

سوف يتم التفتيش على مؤسسات رعاية الطفولة للتحقق من مدى التزامها باألهداف واإلجراءات
واملتطلبات احملددة في املعايير القياسية للمشروع الوطني للحضانات .
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n

 1الترخيص واإلدارة

n

		 2املبنى والتجهيزات

n

		 3تنظيم البيئة التربوية

يجب أن تكون كل منشأة مخصصة لرعاية الطفولة مرخصة من اجلهات احلكومية املعنية وفقا ً
للقوانني السارية املفعول في الدولة  ،وأن يقوم على إدارتها شخص مرخص يكون مسؤوال ً عن تنظيمها
وتشغيلها وفق الئحة داخلية ودليل إجراءات تلتزم باملعايير القياسية  ،وتشمل إعداد سجالت نظامية
لألطفال والعامالت ونظاما ً للتسجيل واحلسابات املالية .

يجب أن يكون مبنى منشأة رعاية الطفولة آمنا ً وصحيا ً وأن يضم مساحات داخلية وخارجية كافية
تتناسب مع عدد وأعمار األطفال ،
وأن يكون مجهزا ً بشكل يوفر بيئة محببة لألطفال تلبي احتياجاتهم وحتفز منوهم اجلسدي والفكري
واالجتماعي.

يجب إدارة وتنظيم البيئة بشكل يوفر اإلشراف والرعاية املستمرة لألطفال من قبل عدد كاف من
املشرفات واملساعدات املؤهالت للعمل مع األطفال بشكل يتناسب مع عدد األطفال وأعمارهم وفق هذه
املعايير القياسية .

n

 4األنشطة التربوية والتعليمية

يجب توفير أنشطة تهدف إلى تنمية قدرات األطفال اجلسدية والفكرية واالجتماعية والعاطفية  ،أخذا ً
بعني االعتبار الحتياجات وقدرات كل طفل وذلك استنادا ً إلى نظام علمي للمالحظة والتقييم .
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n

 5األمن والسالمة

n

 6العناية الصحية

n

 7التغذية

n

 8العالقة مع األهل

يجب اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل سالمة األطفال وحمايتهم من اخملاطر اخملتلفة سواء داخل احلضانة
أو املركز أو خالل الرحالت اخلارجية  ،وأن يكون كافة العاملني على دراية تامة بإجراءات ومتطلبات األمن
والسالمة

يجب العناية بصحة األطفال واتخاذ كافة االحتياطات ملنع العدوى وانتشار األمراض  ،مع وضع التدابير
املناسبة للتعامل مع اإلصابات واألطفال املرضى .

يجب تقدمي وجبات ومشروبات لألطفال بكميات كافية ومتنوعة ومبواعيد محددة  ،بشكل يلبي احتياجاتهم
الغذائية  ،ويتماشى مع متطلبات التغذية اخلاصة بكل طفل .

يجب التعاون بشكل وثيق بني العامالت في رعاية الطفولة واألهالي وأولياء األمور لتحقيق مصلحة
الطفل  ،من خالل تبادل املعلومات وإصدار التقارير الدورية والتوعية املستمرة لتعزيز معرفتهم باألهداف
التربوية والتعليمية .
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الترخيص واإلدارة

 -1الترخيص واإلدارة
يجب أن تكون كل منشأة مخصصة لرعاية الطفولة مرخصة من اجلهات احلكومية املعنية وفقا ً
للقوانني السارية املفعول في الدولة  ،وأن يقوم على إدارتها شخص مرخص يكون مسؤوال ً عن تنظيمها
وتشغيلها وفق الئحة داخلية ودليل إجراءات تلتزم باملعايير القياسية وتشمل إعداد سجالت نظامية
لألطفال والعامالت ونظاما ً للتسجيل واحلسابات املالية.

n

 1-1صاحب الترخيص

n

 2-1املديرة املسؤولة

يكون صاحب الترخيص مسئوال ً بشكل شامل عن تطبيق هذه املعايير القياسية  ،والتأكد من االلتزام
بها من قبل جميع العاملني في منشأة رعاية الطفولة  .إذا كان صاحب الترخيص جهة حكومية أو
شخصية اعتبارية وجب أن يسمي مديرة مسؤولة توكل إليها مسؤوليات صاحب الترخيص فيما يتعلق
بااللتزام باملعايير القياسية .

تكون املديرة مسؤولة عن إعداد الالئحة الداخلية ودليل اإلجراءات بشكل يحقق متطلبات املعايير
القياسية  ،وتقوم باإلشراف على تطبيقها من قبل جميع العامالت في منشأة رعاية الطفولة .
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n

 3-1الالئحة الداخلية ودليل اإلجراءات

يتم إعداد الالئحة الداخلية ودليل اإلجراءات ملنشأة رعاية الطفولة لتفصيل األنظمة واإلجراءات التي
ستطبقها املنشأة في سبيل حتقيق األهداف واملتطلبات احملددة في املعايير القياسية .
يجب أن تشمل الالئحة الداخلية ودليل اإلجراءات بوجه خاص املواضيع التالية :
-

9

األهداف العامة والتربوية.
برنامج رعاية الطفولة.
التراخيص.
الهيكل التنظيمي واإلداري.
نظام التوظيف وشؤون املوظفني.
مواعيد العمل واإلجازات.
البرنامج اليومي.
شروط القبول والتسجيل.
النظام املالي.
األقساط والدفعات.
إجراءات األمن والسالمة.
نظام الرعاية الصحية.
نظام التغذية.
العالقة مع أولياء األمور.

n

 4-1السجالت
l

يجب أن حتتفظ منشأة رعاية الطفولة بسجالت وملفات لتنظيم عملها  ،على أن تشمل بشكل
خاص السجالت وامللفات التالية :

l

طلب االلتحاق موضحا به االسم واجلنسية وتاريخ امليالد وتاريخ االلتحاق ومكان عمل الوالدين
وعنوان السكن  ،وأرقام الهواتف  ،مع صورة شهادة امليالد .
تقرير صحي من طبيب الطفل يبني حالته الصحية عند دخول احلضانة .
تعليمات خاصة من األهل أو ولي األمر تتعلق بالوضع الصحي للطفل .
التقارير الدورية لتطور الطفل مضمنة أية مالحظات واإلجراءات املطلوبة ملعاجلتها .
سجالت وملفات العامالت.
طلب التوظيف وعقد العمل .
املستندات األساسية شاملة صور بطاقة العمل وجواز السفــر والشهادات الدراسية وشهادات
اخلبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك والشهادات الصحيـة .
املكافآت واإلنذارات اخلطية وتقارير التقييم الدورية .
سجالت احلضور والغياب.
سجل حضور وغياب األطفال اليومي .
سجل حضور وغياب العامالت اليومي .
سجل احلوادث.
تقارير احلوادث واإلجراءات املتبعة .

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

n

 5-1احملاسبة

يجب أن يكون ملنشأة رعاية الطفولة نظام محاسبة مستقل يشمل إعداد امليزانيات واحلسابات املالية .
يجب االحتفاظ بسجل لكافة املعامالت املالية مبا في ذلك اإليصاالت وأوامر الصرف .
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املبنى والتجهيزات

 -2املبنى والتجهيزات
يجب أن يكون مبنى منشأة رعاية الطفولة آمنا ً وصحيا ً وأن يضم مساحات داخلية وخارجية كافية تتناسب
مع عدد وأعمار األطفال  ،وأن يكون مجهزا ً بشكل يوفر بيئة محببة لألطفال تلبي احتياجاتهم وحتفز منوهم
اجلسدي والفكري واالجتماعي .

n

		 1-2املوقع

n

		 2-2املبنى

n

 3-2املساحات الداخلية

يجب أن يكون موقع منشأة رعاية الطفولة في مكان هادئ وأن يسمح بدخول األطفال وخروجهم بأمان .

يجب أن يكون املبنى في الدور األرضي أو األول من البناء املتعدد األدوار .
يرخص بصفة استثنائية ملراكز رعاية الطفولة في مواقع العمل التابعة للجهات احلكومية والشركات
والتي تقع في األدوار العليا من مبانيها وذلك شريطة حصولها على ترخيص خاص بذلك من دائرة الدفاع
املدني و البلدية و وزارة الشؤون االجتماعية .
ال يسمح باستخدام املباني اجلاهزة واملؤقتة ملنشآت رعاية الطفولة .
يجب أن حتصل املنشأة على التراخيص الالزمة وتلتزم بالشروط الصادرة من البلدية واملديرية العامة للدفاع
املدني وإدارة الصحة العامة.
يجب أن تكون جميع الغرف مكيفة إلى درجة حرارة مقبولة مع تهوية طبيعية وإنارة طبيعية واصطناعية
كافية الستخدامات كل غرفة  ،وأن تزود غرف األنشطة بإنارة طبيعية من شبابيك التقل عن  %10من
مساحة اجلدران
غرف األنشطة واأللعاب
تخصص غرف منفصلة لألنشطة واللعب لكل مجموعة من األطفال بحسب األعمار واملساحات الصافية
على النحو التالي :

العمر

اجملموعة

املساحة الصافية*

من الوالدة – سنتني

 12طفل

 2.5متر مربع/طفل

من  4 – 2سنوات

 24طفل

 3.0متر مربع/طفل

*ال تدخل في حساب املساحة الصافية لغرف األنشطة واأللعاب :
غرف النوم  ،املمرات  ،احلمامات  ،غرف الغيار  ،أماكن حتضير الطعام  ،أماكن التخزين  ،املكاتب  ،الغرف
اخملصصة للكبار .
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غرف نوم األطفال
l

تخصيص غرف منفصلة عن غرف األنشطة لنوم األطفال حتت سن السنتني على أن ال يتجاوز عدد
األطفال في غرفة النوم الواحدة  6أطفال ،وأن التقل املساحة عن  1.5متر مربع لكل طفل  ،وأن تزود
غرف النوم بنوافذ تسمح مبراقبة األطفال من غرف األنشطة .

l

يجب توفير دورات مياه ومغاسل يستطيع األطفال فوق سن السنتني استخدامها باستقاللية
وأمان حتت إشراف العامالت  ،وذلك في موقع قريب من غرفة األنشطة  .ويحدد عددها على أساس
توفير دورة مياه ومغسلة واحدة لكل  8أطفال فوق سن السنتني .

l

يجب توفير عدد كاف من دورات املياه واملغاسل تخصص الستعمال العامالت والزوار في موقع بعيد
عن دورات مياه األطفال واليسمح لألطفال باستخدامها .

l

يجب توفير منطقة مخصصة لغيار األطفال مجهزة بطاولة ذات سطح اليسمح بامتصاص
السوائل مع مغسلة لأليدي وحوض لغسل األطفال .
يجب أن تكون منطقة غيار األطفال بعيدة عن أمكنة حتضير الطعام .

l

يجب توفير غرفة خاصة للممرضة والطبيب الزائر مجهزة وفق متطلبات إدارة الصحة العامة  ،مبا
في ذلك جتهيزات اإلسعافات األولية والتجهيزات الالزمة للعناية املؤقتة وعزل الطفل املريض

l

يجب توفير وجتهيز موقع إلعداد وحفظ الطعام في شروط صحية محمية من التلوث  ،مع اتخاذ
كافة االحتياطات الالزمة لضمان سالمة العامالت واألطفال .

		حمامات ومغاسل األطفال
		حمامات ومغاسل الكبار
منطقة غيار األطفال
l

غرفة املمرضة

منطقة إعداد الطعام
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منطقة إعداد زجاجات الرضاعة
l

l
l

يجب على منشآت رعاية الطفولة التي تستقبل أطفاال ً حتت سن  18شهر أن توفر منطقة مخصصة
لتحضير زجاجات الرضاعة وأن جتهزها بشكل يؤمن إعداد الزجاجات في شروط صحية محمية من
التلوث .
يجب أن تكون منطقة إعداد زجاجات الرضاعة بعيدة عن دورات املياه ومنطقة غيار األطفال .
يجب توفير منطقة هادئة قريبة من غرف نوم األطفال لألمهات الراغبات في إرضاع أطفالهن .

غرف اإلدارة والعامالت
l

n

يجب توفير غرفة أو أكثر لإلدارة والعامالت بشكل يتناسب مع عددهن ومبساحات كافية الستخدام
املديرة  ،واستقبال الزوار  ،واستراحة العامالت  ،وحفظ السجالت وامللفات  .على أن تكون غرفة اإلدارة
منفصلة عن املناطق اخملصصة لألطفال وفي موقع قريب منها للمراقبة واإلشراف .

		 4-2املساحات اخلارجية
منطقة األنشطة واأللعاب اخلارجية
l
l

l

يجب وجود منطقة خارجية بجانب منشأة رعاية الطفولة تخصص أللعاب وأنشطة لألطفال
مبساحة التقل عن  2متر مربع لكل طفل حتت سن الثانية و  4.5متر لكل طفل فوق سن الثانية .
في حالة مراكز رعاية الطفولة في مواقع العمل التي ال تتوفر لها مساحات خارجية مجاورة ،
يجب توفير منطقة لألنشطة واأللعاب باملساحة املطلوبة على مسافة قريبة يستطيع األطفال
الوصول إليها بأمان سيرا ً على األقدام  .وميكن بدال ً عن ذلك توفير منطقة داخلية إضافية مبساحة
مكافئة مجهزة ألنشطة التنمية اجلسدية  ،مع حديقة داخلية تضم نباتات طبيعية .
يجب أن تصمم املساحات بشكل يسمح باستخدامها بأمان لألنواع اخملتلفة من األنشطة التي
تتناسب مع أعمار األطفال .

		األسوار والبوابات
l

يجب أن تكون منطقة األنشطة واأللعاب اخلارجية محاطة بسور ومزودة ببوابة متنع دخول األطفال
وخروجهم إال مبرافقة إحدى املشرفات .
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احلدائق والنباتات
l

يجب أن تضم منطقة األنشطة اخلارجية حديقة فيها نباتات طبيعية تسمح لألطفال باالكتشاف

والتفاعل مع البيئة الطبيعية .

n

n

 5-2املفروشات
l

يجب أن تكون مفروشات منشأة رعاية الطفولة باملواصفات التالية :

-

متناسبة مع أعمار ومقاسات األطفال.
متوفرة بكميات كافية.
يسهل الوصل إليها.
مريحة لألطفال.
متينة .
يسهل نقلها.
يسهل تنظيفها وصيانتها .
مصنوعة من مواد طبيعية قدر اإلمكان.

-

أن تكون ألوانها محايدة قدر اإلمكان.

		 6-2التجهيزات
l
l
l
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يجب أن جتهز منشأة رعاية الطفولة بتشكيلة متنوعة من األدوات التي تتناسب مع األنواع اخملتلفة
من األنشطة واأللعاب .
يجب أن تكون األدوات واأللعاب متناسبة مع أعمار األطفال وأن تكون آمنة ويسهل تنظيفها  ،وغير
مصنوعة من مواد سامة .
يجب أن تشمل التجهيزات أدوات ووسائط تعليمية تتناسب مع برنامج رعاية الطفولة املعتمد .

تنظيم البيئة التربوية

 -3تنظيم البيئة التربوية
يجب إدارة وتنظيم البيئة بشكل يوفر اإلشراف والرعاية املستمرة لألطفال من قبل عدد كاف من املشرفات واملساعدات
املؤهالت للعمل مع األطفال  ،بشكل يتناسب مع عدد األطفال وأعمارهم وفق هذه املعايير القياسية .

n

 1-3التنظيم العام
l

l
l

n

 2-3مجموعات األطفال
l

l

n

يقسم األطفال إلى مجموعات بحسب أعمارهم على أن ال يتجاوز عدد األطفال في اجملموعة
الواحدة :
 12طفل
		
من الوالدة – سنتني
 24طفل
		
سنتني –  4سنوات
يسمح بانتقال األطفال فوق  18شهرا ً إلى اجملموعة األكبر إذا بلغوا مرحلة من النمو تسمح لهم
باالندماج مع األطفال الكبار .

 3-3نسبة العامالت/األطفال
l
l
l
l

l
l
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تتولى املديرة املسؤولة باإلضافة إلى مهامها اإلدارية مهام اإلشراف العام على البيئة التربوية ،
مبا في ذلك إعداد خطة العمل والبرنامج اليومي وتوزيع املهام على العامالت واإلشراف عليهن ،
واالتصاالت مع أهالي األطفال .
على املديرة املسؤولة تسمية إحدى املشرفات للقيام مبهام املديرة في حالة غيابها .
تتولى الرعاية واإلشراف على كل مجموعة محددة من األطفال مشرفة مؤهلة يساعدها عدد كاف
من املساعدات واملمرضات املؤهالت .

يجب أن التقل نسبة عدد العامالت إلى عدد األطفال :
من الوالدة – سنتني ( 1/4عاملة لكل  4أطفال)
سنتني –  4سنوات ( 1/8عاملة لكل  8أطفال)
حتسب نسبة العامالت إلى األطفال على أساس عدد العامالت اللواتي يحملن مؤهالت للعمل
مع األطفال  .وال يدخل في حساب النسبة اإلداريون أو عمال النظافة أو األمن أو غيرهم من غير
املؤهلني .
يجب اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على احلد األدنى املطلوب من العامالت لتغطية حاالت
الغياب واإلجازات .
يجب زيادة النسبة مبعدل  %30أثناء الرحالت اخلارجية .

n

		 4-3مؤهالت العامالت
l
l

l

l
l

n

يجب أن حتمل كافة العامالت في مجال رعاية الطفولة مؤهالت تخصصية وخبرة عملية تؤهلهن
للعمل مع األطفال قبل سن املدرسة .
تقدم مؤهالت كل عاملة ترغب في العمل في مجال رعاية الطفولة مع السيرة الذاتية التي تبني
اخلبرة العملية السابقة مع املستندات التي تثبت ذلك  ،إلصدار الترخيص املهني الالزم الذي يسمح
لها مبزاولة املهنة  .ويحدد الترخيص  ،بناء على املستوى التعليمي واخلبرة العملية  ،مستوى املسئولية
التي ميكن أن توكل إليها في مجاالت رعاية الطفولة .
تعتمد أربعة مستويات من ترخيص العمل في رعاية الطفولة :
مديرة رعاية الطفولة
املستوى 4
مشرفة رعاية الطفولة
املستوى 3
مساعدة مشرفة رعاية الطفولة
املستوى 2
ممرضة رعاية الطفولة
املستوى 1
يبني امللحق رقم ( )1لهذه املعايير القياسية املؤهالت العلمية والتطبيقية املطلوبة لكل من
مستويات ترخيص العمل في رعاية الطفولة .
يتم رفع مستوى الترخيص إلى الدرجة التالية بعد استكمال متطلبات املؤهالت العليمة واخلبرة
املطلوبة لهذه الدرجة .

 5-3التدريب
l

يسمح للمتدربات بالعمل في منشآت رعاية الطفولة على أال تزيد نسبتهن عن  %20من العامالت
املؤهالت  ،وأن يكون عملهن مع األطفال حتت إشراف املديرة أو إحدى املشرفات .

l

يجب أن يتضمن برنامج عمل احلضانة أو مركز رعاية األطفال برنامجا ً للتدريب املستمر للعامالت
لتحسني األداء والتعرف على التطورات اجلديدة في مجال رعاية الطفولة .
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n

 6-3الزوار

n

 7-3خدمات رعاية الطفولة اخملتلطة

l

l
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يجب أن تقتصر زيارات مركز رعاية الطفولة أثناء ساعات العمل على املفتشات وأهالي األطفال
احلاليني واملتوقعني  ،على أن يتم ترتيب الزيارة وحتديد موعدها بشكل يحد من التشويش على
األطفال .

يجب أن تفصل منشآت رعاية الطفولة التي تقدم خدمات مختلطة بدوام كامل (حضانة) إلى
جانب خدمات لألطفال غير النظاميني (نادي)  ،بني النشاطني بشكل يحد من التشويش على
أطفال الدوام الكامل .

األنشطة التربوية
والتعليمية

 -4األنشطة التربوية والتعليمية
يجب توفير أنشطة تهدف إلى تنمية قدرات األطفال اجلسدية والفكرية واالجتماعية والعاطفية  ،أخذا ً بعني االعتبار
الحتياجات وقدرات كل طفل وذلك استنادا ً إلى نظام علمي للمالحظة والتقييم .

n

 1-4املبادئ األساسية
l

توفير بيئة آمنة تسهل على الطفل تقبل االنتقال من البيت إلى مركز الرعاية  ،مع التأكيد على
أن العالقة التي تتكون بني الطفل مع الشخص الذي يعتني به  ،هي شرط مهم لشعور الطفل
باألمان مما يساعده على التجاوب مع البيئة واالستفادة من األنشطة التربوية والتعليمية .
اإلميان بطاقات الطفل الكامنة وقدرته على االكتشاف والتعلم من خالل التعامل مع البيئة
واألشخاص احمليطني به .
مراعاة أن كل طفل ينمو ويتعلم بأسلوب مختلف وعلى مراحل متباينة وفقا ً لقدراته وإمكانياته .
إعداد نظام واضح للمراقبة والتقييم واالستفادة منه في التعرف على إمكانيات األطفال ومراحل
النمو التي بلغوها في اجملاالت اخملتلفة وذلك إلعداد برامج األنشطة املناسبة التي تقدم لهم ،
والتعرف على مجاالت حتسني وتطوير البيئة التعليمية .

l

إحساس الطفل باألمان في البيئة
تنمية الشعور بالثقة بالنفس
تنمية القدرات اجلسدية في بيئة آمنة
تنمية احلواس والتفاعل مع البيئة
تنمية الرغبة في االكتشاف واحملاكمة
تنمية قدرة الطفل على التعبير والتواصل مع اآلخرين

l
l
l

n

 2-4برنامج الرعاية (الوالدة – سنتني)
l
l
l
l
l

n

 3-4برنامج الرعاية (سنتني  -أربع سنوات)
l

إعداد البرنامج بحيث يضع الطفل في مركز العملية التعليمية .

l

تكامل البرنامج ليشمل تعزيز ودعم كافة جوانب منو وتطور الطفل:
النمو اجلسدي واملهارات احلركية اإلجمالية والدقيقة .
تنمية شخصية األطفال وتطورهم االجتماعي والعاطفي.
النمو اإلدراكي واملنطقي واحلسابي .
النمو الثقافي واملعلومات العامة.
تعريف األطفال بالتعاليم اإلسالمية والقيم االجتماعية.
تنمية املهارات اللغوية والتعبير اللفظي والتواصل مع اآلخرين .
تنمية املهارات اإلبداعية واحلث على االكتشاف والتع ّلم.

-
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األمن والسالمة

 -5األمن والسالمة
يجب اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل سالمة األطفال وحمايتهم من اخملاطر اخملتلفة سواء داخل احلضانة أو
املركز أو خالل الرحالت اخلارجية  ،وأن يكون كافة العاملني على دراية تامة بإجراءات ومتطلبات األمن والسالمة .

n

 1-5أمن األطفال
l
l
l
l
l
l

n

2-5
l
l

احلماية من احلريق

االلتزام بكافة تعليمات املديرية العامة للدفاع املدني وبشكل خاص التأكد من سالمة وصالحية
أجهزة اإلنذار وطفايات احلريق والكهرباء والساللم واخملارج واللوحات اإلرشادية .
وضع ضوابط واضحة إلجراءات إخالء املبنى في حاالت الطوارئ  ،وتدريب العاملني على هذه اإلجراءات
مع األطفال بشكل دوري .

n

 3-5التأمني

n

 4-5االنتقال والرحالت اخلارجية

l

l
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أن يكون األطفال حتت املراقبة في كافة األوقات .
أن تكون مداخل املبنى مراقبة بشكل ال يسمح بدخول أشخاص غير مصرح لهم بذلك  ،وال يسمح
بخروج األطفال من املبنى إال بصحبة ولي األمر أو املرافق املعتمد خطيا ً من ولي األمر .
حفظ املواد التي قد تؤذي األطفال  ،مثل مواد التنظيف أو األدوية أو األدوات احلادة  ،بشكل مينعهم
من الوصول إليها .
وضع حماية كافية للساللم واألدراج وأحواض السباحة التي ميكن لألطفال الوصول إليها أو
استخدامها  ،مبا في ذلك توفير بوابات أمان وحواجز و مسكات بارتفاع مناسب على اجلانبني .
توفير حماية مناسبة لكافة النوافذ واألبواب الزجاجية .
أن تكون كافة املآخذ الكهربائية بعيدة عن متناول األطفال وأن تزود باحلماية املناسبة .

يجب التأمني ضد جميع اخملاطر (الفيضان  ،احلريق والسرقة)  ،والتأمني ضد احلوادث لألطفال
والعاملني والغير .

يجب اتخاذ كافة االحتياطات لتأمني سالمة األطفال في االنتقال والرحالت اخلارجية  ،مبا في ذلك
استخدام وسائط نقل من شركات معتمدة لهذا الغرض  ،وزيادة عدد العامالت واملشرفات املرافقات
لألطفال .

العناية الصحية

 -6العناية الصحية
يجب العناية بصحة األطفال واتخاذ كافة االحتياطات ملنع العدوى وانتشار األمراض  ،مع وضع التدابير املناسبة
للتعامل مع اإلصابات واألطفال املرضى .

n

 1-6النظافة العامة
l
l

n

 2-6اإلسعافات األولية

n

 3-6طبيب األطفال الزائر

n

 4-6األمراض والعالج

l

l

l
l
l
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يجب وضع نظام شامل لتنظيف وتطهير وتعقيم املكان والتجهيزات واملفروشات حسبما يلزم
وبعد كل استخدام لضمان حماية األطفال في كافة األوقات .
يجب معاجلة ورش املكان بشكل دوري من قبل جهة مختصة مبكافحة القوارض واحلشرات .

يجب توفير حقيبة إسعافات أولية كاملة التجهيزات وإبقاؤها في حالة جيدة ووضعها في مكان
معروف لكافة العامالت وبعيد عن متناول األطفال .

يجب أن تتعاقد منشأة رعاية الطفولة مع طبيب أطفال ممارس مسجل في نفس املدينة للقيام
بزيارات دورية حتدد مواعيدها بحيث يتم الكشف على كل طفل مرة في كل شهر على األقل .

ال يجوز إحضار األطفال املرضى إلى منشأة رعاية الطفولة حتى شفائهم.
في حالة مالحظة أعراض مرضية على أحد األطفال يجب االتصال بأهله الصطحابه لتلقي العالج
 ،على أن يبقى الطفل حتت املراقبة املستمرة حلني حضورهم .
ال تقوم منشأة الرعاية الصحية بإعطاء أي عالج لألطفال  ،ماعدا العالجات الطويلة األمد لألمراض
املزمنة مثل السكري أو الربو  ،حيث يتم إعطاء العالج وفقا ً للتعليمات اخلطية من ولي أمر الطفل
واملرفق بها وصفة الطبيب التي حتدد اسم الدواء واجلرعة واعيد تقدميها .

n

 5-6احلوادث وحاالت الطوارئ
l

l

n

في حالة إصابة أحد األطفال بحادث أو بعرض مرضي حاد  ،يجب على العامالت تطبيق إجراءات
اإلسعافات األولية إذا أمكن  ،ثم االتصال بخدمات الطوارئ أو اصطحاب الطفل إلى أقرب
مستشفى حسب خطورة احلالة  ،وإبالغ ولي أمر الطفل .
يجب تسجيل كافة احلوادث في سجل خاص يبني فيه وقت وظروف احلادث واإلجراءات التي
اتخذتها العامالت للتعامل مع اإلصابة  ،على أن يتم تزويد ولي أمر الطفل بصورة عن التقرير .

 6-6األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
l

l
l

l

على منشأة رعاية الطفولة أن تتبنى خطة لدمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  ،على أن
يتم ذلك تدريجيا ً  ،وفقا ً إلمكانيات املنشأة من حيث التجهيزات وعدد واختصاصات املشرفات ،
وحسب نوع االحتياجات اخلاصة لألطفال الذين التي ميكن دمجهم مع أطفال املركز .
يجب أن ال يتجاوز عدد األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يتم قبولهم  %10من العدد
اإلجمالي لألطفال .
يجب أن يتم االتفاق مع ولي أمر الطفل ذو االحتياجات اخلاصة على شروط القبول والترتيبات
الالزمة  ،مبا في ذلك عدد الساعات التي يقضيها الطفل في املنشأة  ،وضرورة تخصيص مشرفة
أو مساعدة خاصة لإلشراف على الطفل  ،والتكاليف اإلضافية املطلوبة لذلك .
يجب أن تتعاون العامالت تعاونا ً وثيقا ً مع ولي األمر ومع اخملتصني القائمني على عالج الطفل
ملتابعة تطوره وتبادل املعلومات حول طريقة التعامل معه لتحقيق أفضل النتائج املمكنة .
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التغذية

 -7التغذية
يجب تقدمي وجبات ومشروبات لألطفال بكميات كافية ومتنوعة ومبواعيد محددة  ،بشكل يلبي احتياجاتهم
الغذائية  ،ويتماشى مع متطلبات التغذية اخلاصة بكل طفل .

n

 1-7حتضير الوجبات
l

يجب عمل ترتيبات مناسبة لتقدمي الوجبات واملشروبات لألطفال  ،إما من خالل حتضيرها في املوقع
أو التعاقد مع شركة متخصصة بتوريد الوجبات الغذائية  ،وفي جميع احلاالت يجب التأكد من أن
الوجبات املقدمة صحية وأنه مت حتضيرها بطريقة سليمة وفقا ً إلرشادات إدارة الصحة العامة ،
وأنها حتتوي مكونات طازجة .

l

يجب أن يسجل في ملف الطفل بيان باملتطلبات الغذائية اخلاصة سواء من حيث املتطلبات
االجتماعية أو الدينية أو الصحية  ،وأن يتم توزيع هذه املعلومات على العامالت للتأكد من االلتزام
بها عند إعداد وجبات الطفل املعني .

2- 7 n
l

وجبات األطفال الرضع

يجب أن يوفر أولياء األمور الوجبات اخلاصة باألطفال الرضع دون سن  18شهر  ،مع تعليمات مكتوبة
واضحة عن نوع وكمية ومواعيد إعطاء الوجبات .
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العالقة مع األهل

 -8العالقة مع األهل
يجب التعاون بشكل وثيق بني العامالت في رعاية الطفولة واألهالي وأولياء األمور لتحقيق مصلحة الطفل
 ،من خالل تبادل املعلومات وإصدار التقارير الدورية والتوعية املستمرة لتعزيز معرفتهم باألهداف التربوية
والتعليمية .

n

 8-1توفير املعلومات
l
l

n

يجب توفير معلومات لألهل عن االستراتيجية والنهج املتبع في منشأة رعاية الطفولة.
يجب تزويد األهل بتقارير دورية عن استقرار وتطور أطفالهم في منشأة رعاية الطفولة.

 8-2التعاون والتوعية
l
l

يجب تطوير عالقة إيجابية مع األهل مبنية على الثقة املتبادلة ،واحلوار الدائم .
يجب تشجيع األهل وحثهم على التطوع واملشاركة في أنشطة أطفالهم مثل الرحالت اخلارجية
واألنشطة الرياضية .
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ملحق 1
الترخيص املهني للعامالت في مجال رعاية الطفولة
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1

املسمى الوظيفي

مديرة

مشرفة

مساعدة مشرفة

ممرضة

الدرجة العلمية

مؤهل جامعي

مؤهل ثانوي

مؤهل متوسط

ممرضة مؤهلة
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الدرجة

سنوات اخلبرة السابقة (سنة)
نظريات منو وتطور الطفل
اجلسدية
التواصل واللغة
العقلية
االجتماعية والعاطفية
الثقافية
االبداعية

.
.
.
.
.
.

التطبيق العملي
النشاطات الداخلية واخلارجية
التعلم من خالل اللعب
املهارات اللغوية
املهارات احلسية
املهارات احلسابية
مهارات احلياة العملية
الثقافة احمللية
العلوم الطبيعية
الرسم واملوسيقى والتمثيل
طرق التعليم
املالحظة والتقومي
تغذية الطفل
العناية بصحة الطفل
االسعافات األولية
ادارة الفصل
ادارة احلضانة
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