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 بندی کیفی خدمات آموزشی و مراقبتیرتبه

دارد اهمیت  کیفیت

از یکی فرزندتان، برای باکیفیت مراقبتی و آموزشی خدمات انتخاب
گرفت. خواهید زندگی در که است تصمیماتی  مهمترین

کیفیت ملی استاندارد با مطابق مراقبتی و آموزشی  خدمات
 (NQS) (National Quality Standard) ارزیابی

مراقبتی و آموزشی خدمات همه برای کیفی معیارهای که  میشوند
میکند. تعیین را استرالیا سراسر  در

در که میگیرند، قرار ارزیابی مورد کیفی زمینه هفت در خدمات
یا  قبولی بر مبتنی سیستم یک این میکنند. تعیین را کلی رتبه نهایت
کیفیت مداوم بهبود تا شده طراحی ای گونه به بلکه نیست، مردودی

دهد. ارتقا خدمات از یک هر برای  را

مراقبتی و آموزشی خدمات کیفی رتبهبندی ویلز، ساوث نیو  در
داده نمایش ستاره ساده طرح یک از استفاده با کودکی اوان دوران
رتبه همچنین و خدمات، کلی رتبه درباره مهم اطالعات تا میشود،

دهد. قرار خانوادهها اختیار در را کیفی زمینههای از یک هر در آن

مالحظه قابل بهبود به استانداردنیاز راستای در  فعالیت
کیفیت  ملی

کیفیت ملی استاندارد با کیفیتمطابق ملی استاندارد از  فراتر

 انزم در ص،اخ تدمخ کی هک دندهیم انشن یفیک یاهیدنبهبرت د.دارن رارق یفیک ودبهب ریسم در داومم ورتص هب اداره، یانبیتشپ هب اتدمخ همه
 دارد. رارق ودخ ترفشیپ ریسم یاجک ص،خشم

 هب یدگیرس رایب وریف یداماق ت.اس دهش یایاسنش انودکک یتدرسنت و تداشهب ی،نمای هنیزم در هظ الحم لابق ریطخ
د.ش دواهخ امجان التکشم  نیاز به بهبود قابل مالحظه

د.اندهش یایاسنش ودبهب و ترفشیپ رایب هنیزم دنچ ای کی اام د،دهیم هارائ نمای یتبراقم و یوزشآم ایههامرنب اتدمخ  فعالیت در راستای استاندارد
 ملی کیفیت

تیفیاکب یتبقرام و یوزشآم اتدمخ ی،فیک هنیزم تفه ره در اتدمخ دارد. تقابطم تیفیک یلم داردانتاس اب اتدمخ
د.دهیم هارائ

 مطابق با استاندارد ملی 
کیفیت

ت.اس هترف رراتف تیفیک یلم داردانتاس اتزامال از ی،فیک هنیزم تفه از ارهچ در لداقح اتدمخ  فراتر از استاندارد
ملی کیفیت

دهش دینب هبرت تیفیک یلم داردانتاس از رراتف ت،یفیک یلم داردانتاس از یفیک هنیزم تفه ره در هک یاتدمخ
ایرالتاس در انودکک یتبراقم و یوزشآم اتدمخ تیفیک رلتنک ادهن هب یالع هبرت تفادری رایب دنوانتیم د،ان

 (ACECQA) د.نده هارائ تواسدرخ 
عالی

education.nsw.gov.au/early childhood-quality 

Persian (Farsi) 



          
  

    

      

            
        

 
 

  
  

     

        
 

         
 

          
  

 
 

           

          

           

        

     
  

  

 

  
  

 

  
  

 

 

  
   

 

 

    
  
  

 

  
  

   
 

 

  
   

    
  

 

هفت  معیارهای با مطابق خدمات عملکرد نشاندهنده کیفی رتبهبندی
است. کیفی زمینه

از: عبارتند زمینهها این

میشود؟ مشخص چگونه خدمات کلی رتبه

از پایینتر کیفی زمینههای از یک هر در خدماتی اگر
پایینترین  نمایانگر کلی رتبه شود، بندی رتبه NQS 

برای است. کیفی زمینه یک برای شده کسب  رتبه
باید خدمات یک استاندارد، از فراتر رتبه به  دستیابی

NQS استانداردهای از بیشتر، یا کیفی زمینه چهار  در
کیفی زمینههای در باید آنها از مورد دو که رود  فراتر

باشند. 7 یا 6 ،5 ،1

آموزشی  فعالیتهای و برنامه
و هستند مهیج و کودک-محور مربیان، سوی از شده ارائه آموزشی فعالیتهای و برنامه

میرسانند. حداکثر به را کودک هر رشد و یادگیری گسترش و بهبود فرصتهای

1  زمینه کیفی

 تماخد سطتو هشد کسب تبهرزا نماتومی نهچگو
 انودککینمای و تداشهب ؟مشو مطلع

 ت،داشهب از هکدننکهربجتیطیحم در را یتبقرامو یوزشآمتیفیاکب اتدمخددارن قح انودکک یبندتبهرتا هستند ظفمو ننوقا با بقمطا تماخد همه

 د.ده اقارت را واردمنای و ردهکتظافحماهآن یتدرسنتو ینمای د.درآورن شایمنهب انشانمتاخسهطوحم در را ودخیفیک

 بوردارتماخد کیفی یبندتبهر نیداتومی همچنین شما

2  زمینه کیفی

 ههدمشا Starting Blocks ACECQA یتسا
 .کنید

 یکیفیز محیط
 انودکک اریتاخ در را اتیربجت از یوعنتمو ینغفیطو تاس باسنمو نمای یکزییفطیحم

ت.اس انآندرشو رییادگیدرون دهندهاقارت هکددهیم رارق  والنئسم از را واردم نای هک دینکن وشرامف
 سیدبپر تماخد

3  زمینه کیفی

 کیفیت ملی دراندستاا با بقمطا نهاآ کیفی یبندتبهر ·
 ؟چیست

ینیگزرکا تاتمهید د،ننکیم رارقرب انودککابهانرمتحمو یمیمصیاطبارت هکهربجاتبو تی الحص دارای انیربم کیفیت ملی دراندستااردهشد تعیین تماالزا نهچگو · 
یوزشآم ایههامرنب در العفتارکشمهب را انودککو ردهک ادجای ینیبشیپلابق ایهطیحم د؟ننک یم رآوردهب را

 .کنندمی غیبتر ترهدگستر مهنابر ردار شما ندزفر یقعال نهچگو · 
 د؟انجنگدنواهخیوزشآم

4  زمینه کیفی

 ؟چیست کیفی دبهبو یابر نهاآ مهنابر ·

 انودککابطرواب
 را انودکک در قلعتو تینام سحو تاس هانرمتحمو وگخاسپ ایوهیشهب انودککابطرواب

 د.دهیمشزایاف

5  زمینه کیفی

 یلحمعوامجو اهوادهانخابیروهگیاهتارکشم
 انودکک رایبتیفیاکبجایتنهبیابیتدس در یاساس یلامعاهوادهانخابیروهگ ایهتارکشم

 اریکمهو اورهشم ال،عف ادالتبت اساس ربیلحمهعامج ایهتارکشمو د،آییم ابسحهب

 د.نتسه روریض

6  زمینه کیفی

7  زمینه کیفی

 یربره و تریدیم
 انودککدرشو رییادگی رایبتیفیاکبایهطیحمادجایدر ات،دمخروثمتریدیمو ریبره

 ایرهیسمو دننکیم ادجای اتدمخ رایبیرکتشم ایهارزش د،ارآمک رانبره د.دارن شقن

 د.ننکیمنییعت اتدمخ داومم ایقارت رایب را ینروش




