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 تصنيفات جودة التعليم والرعاية

أهميتها  للجودة

القرارات من واحداً لطفلك الجيِّدة والرعاية التعليم خدمة اختيار  يُعدُّ
ستتخذها. التي  المهمة

الوطني الجودة لمعيار وفقًا وتصنيفها والرعاية التعليم خدمات تقييم  يتم
يحدد  (National Quality Standard - NQS) الذي

أستراليا. أنحاء جميع في والرعاية التعليم خدمات جميع لجودة  معاييراً

في تساهم والتي جودة، مجا الت سبعة مقابل الخدمات تقييم  يتم
م ُمصمَّ ولكنه ا إلخفاق، أو النجاح معيار النظام يطبق العام. ال  التصنيف

خدمة. لكل الجودة في المستمر التحسين  لتعزيز

الرعاية خدمات جودة تصنيفات عرض يتم ويلز، نيوساوث في
سهل  نجمة شكل في مخطط في المبكرة الطفولة مرحلة في  والتعليم
العام التصنيف حول مهمة بمعلومات ا ألسر لتزويد ومصمم  المتابعة
الجودة. مجا الت من مجال كل مقابل التصنيف إلى با إلضافة  للخدمة،

معيار على  التفوق
الوطني الجودة الوطني الجودة بمعيار الوفاء الوطني الجودة معيار نحو العمل حاسم تحسين مطلوب

 في حلتهار في مةلخدا ليهاإ صلتو لتيا حلةلمراةدلجواتتصنيفا تعكس حيث ،ةرازلوا من عمبد ةدلجوا لتحسين ةمستمر حلةر في تمالخدا جميع ّنإ
 .معين قتو

ا.ايضقال ةجالعملةوريف راءاتإج اذخات متيس ال.فاألط ةاهورف ةحوص ةالمس ىلع راطخم دديحت مت  مطلوب تحسين حاسم

ً .للتحسين هيدتحد تم كثرأ وأ حداو لمجا كهنا لكنو ،منينآ يةعار مجنابرو ا مجنابر مةلخدا فرتو ً تعليمي ا  العمل نحو معيار الجودة
 الوطني

ة.عبسال ودةجال االتجم عيمج يف ةايرعوال ميلعتال ودةج ةدمخال روفت ي.نوطال ودةجال اريعم يبلت ةدمخال  الوفاء بمعيار الجودة الوطني

 التفوق على معيار الجودة .لسبعةا ةدلجوا تالمجا من قلألا على بعةرأ في طنيلوا ةدلجوا رمعيا تمتطلبا على مةلخدا قتتفو
 الوطني

رلمعيا لسبعةا ةدلجوا تالمجا جميع في ”طنيلوا ةدلجوا رمعيا على قلتفوا“ تصنيف على صلةلحاا تمالخد نمكابإ ا
 ممتاز ACECQA. من زمتياالا تصنيف على لللحصو طلب يمتقد طنيلوا ةدلجوا

education.nsw.gov.au/early childhood-quality 
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للجودة. مجاالت سبعة مقابل الخدمة أداء الجودة تصنيفات  تعكس

هي: المجاالت هذه

للخدمة؟ العام التصنيف تحديد يتم  كيف

الوطني الجودة معيار من أقّل بمستوى خدمة أية تصنيف تّم إذا
في  (National Quality Standard - NQS)
العام التصنيف يعكس فسوف الجودة، مجاالت من مجال  أي
للتفوق، شامل تصنيف ولتحقيق الجودة. لمجال تصنيف أدنى
الجودة  معيار على تفوق تصنيف تحقيق إلى الخدمة تحتاج
أن يجب التي الجودة مجاالت من أكثر أو أربعة في الوطني

أو 7. 6 أو 5 أو 1 الجودة مجاالت من منها اثنان  يكون

التربوية والممارسة التعليمي البرنامج
لتعزيز  الفرص ويعظم يحفز مما الطفل، على المربيِّين وممارسات التعليمي البرنامج يركز

طفل.  لكل والنمو التعلم نطاق وتوسيع

1  مجال الجودة

 ؟مةلخدا تصنيف فةمعر يمكنني كيف
 متهمسالولفاطألا صحة متقو نأننولقاا جببمو تمالخدا جميع من بلمطلوا

 و متهمسالو صحتهم زتعزو تحمي بيئة في ةجيد يةعارو جيد تعليم على للحصوا لطفالأل حقي .لعملا كنماأ في بها صةلخااةدلجواتتصنيفا ضبعر

.هيتهمفار  قعلموالخال من مةلخداةدجو تصنيف فةمعر ًيضاأ يمكنك
 ACECQA’s Starting Blocks. ـل يرونتكاإلل

2  مجال الجودة

 ليةلفعا لبيئةا مةلخدا على ليةلتاا سئلةألاحتطر نأ كرتذ
زتعز لتيابرلتجاا من عةمتنوو غنية عةمجمو فرتوو سبةمناو منةآ لفعليةا لبيئةانتكو نأ يجب  ؟نيطلواةدلجوارمعيا فقو تهمدجو تصنيف هو ما ·

م.وهمون الفطاأل ملعت
 ؟نيطلواةدلجوارمعيا تلبابمتط نيفو كيف · 

3  مجال الجودة

 لتعليميا مجنالبرا في طفلك تماهتماانعواسير كيف ·
 ع؟سألوا

ظيفلتواتتيباتر  ؟ةدلجوا لتحسين خطتهم هي ما ·
 عمةرمتحوم ةفيطل اتالقعةإدام ىلعنادريوق رةبخ وذوي نيلؤهم ُّونربمال ونكي أن بجي
 مجنابر في لنشطةا كةرلمشاا على لطفاألانيشجعوو قعهاتو يمكن تبيئا نيخلقوو،لطفاألا

 .لتعلما

4  مجال الجودة

 الفاألط عم اتالقعال
 اء.متواالن اناألمب الفاألط ورعشززيعوت رامتواالح ةابجتاالسب الفاألط عم اتالقعال مستت أن بجي

 اتعمتجموال راألس عمةياونعتال اتراكشال
 مةاستداةروضر مع ،لطفالأل ةجيد ئجنتا لتحقيق سيةساأ سرألا مع نيةولتعااتقالعالا تعتبر

 اون.عتوال اورشتوال العفال لواصتال ىلع ةمائق ةيعمتجم اتراكش

 ادةيقوال ةموكحال
 يضعو .تنميتهمو لطفاألا لتعلم ةدلجوا ليةعا بيئة فيرتو في مةللخد لةلفعاا ةرادإلاو ةدلقياا همتسا

 .مةللخد لمستمرا للتحسين ًضحااوًجهاتوو مةللخد كةمشتر اًقيم نعلولفااةدلقاا

5  مجال الجودة

6  مجال الجودة

7  مجال الجودة




