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 مقدمة
 والیة في وتحسینھا  الجودة تصنیف  نظام عن عبارة Great Start to Quality برنامج

 الجودة عالیة البرامج على العثور  في العائالت أیًضا  یساعد بینما البرامج،  یدعم والذي میتشجن
 البرامج  لجودة مختلفًا مؤشًرا  40 من  أكثر  وھناك. واختیارھا أطفالھم  احتیاجات تلبي التي

 البرنامج جودة ومؤشر . البرامج جودة لقیاس  Great Start to Quality برنامج  یستخدمھا
 برامج  جودة  مؤشر  كل یقع . معینة منطقة في البرنامج جودة لقیاس  یُستخدم معیار  عن عبارة
 التقییم رأي استطالع في الخمسة  والمؤشرات  الفئات ھذه وتظھر. فئات خمس من  واحدة ضمن
 .  الذاتي

 : ھي اتيالذ التقویم رأي استطالع في الموجودة  والفئات

  والمجتمع  العائالت بین  الشراكات •
  البیئة •
 والتعلیم المناھج •
  والتنظیم اإلدارة •
  المھني والتطویر الموظفین مؤھالت •

 كیفیة استخدام وثیقة التوجیھات
 استطالع إكمال عند  تساعد أن  ویمكن فقط،  والتفكیر  التخطیط  ألغراض  مخصصة الوثیقة ھذه
 أن یمكن. اختیاره یتم مؤشر لكل نتیجة منح الوثیقة ھذه ستخداما یضمن ال. الذاتي التقییم رأي

. التصنیف لعملیة مساعدة كخطة أو كدلیل تحمیلھا یجب التي الوثائق تنظیم في الوثیقة هھذ تساعد
 وثیقة تفید. التصنیف عملیة طوال استخدامھا یتم عمل وثیقة تكون  أن الوثیقة ھذه من  الغرض 

 : یلي فیما التوجیھات

 المؤشرات فھم على البرامج عدةمسا •
 وأھمیتھ مؤشر كل  من)  الھدف / الغرض ( النیة فھم على البرامج مساعدة •
 الوفاء یتم أنھ إلظھار  تحمیلھ سیتم ما  حول واالقتراحات واألفكار التفسیرات  توفیر •

 المؤشرات من بالنیة

 : لبرامجل یمكن  القسم، ھذا في. الوثیقة أجزاء مختلف  في  للتفكیر قسم  توفیر یتم

 ال  أم بالمؤشر  حالیًا یفي البرنامج  كان  إذا ما تحدید •
 حفظھا  یمكن حیث المكان مثل الوثائق، وموقع  اسم تتبع •
 والتخطیط  التنفیذ عن المزید ومعرفة تحسینھا  المطلوب العناصر تسجیل •

 نتیجة منح الوثیقة ھذه استخدام یضمن  ال. فقط والتفكیر  التخطیط  ألغراض  مخصصة الوثیقة ھذه
 .اختیاره یتم مؤشر لكل

 الدرجة
 التقییم رأي استطالع في  مؤشر لكل المحتملة النقاط  تضمین یتم الوثیقة، أجزاء  مختلف في

 خالل من تكسبھا  أن  یمكن التي النقاط  تتبع یمكنھا الوثیقة، هلھذ البرامج  استخدام أثناء. الذاتي
 التقییم رأي استطالع تصنیف احتساب سیتم التصنیف، عملیة من االنتھاء بعد. وتجمیعھا إضافتھا

 .نجوم 5 إلى واحدة نجمة من  مقیاس  على للبرنامج الذاتي

 
 مخطط توزیع النقاط - 1الشكل 

 أن مالحظة یرجى. النجوم على معتمد تصنیف لكل الالزمة النقاط  نطاق  المخطط  وضحی
 استطالع درجات تحدید حول التفاصیل من لمزید .وحدھا النقاط حسب احتسابھا یتم ال التقییمات

 Greatبرنامج  مؤشرات الجودة ل نقاط توزیع وثیقة على االطالع  یرجى  الذاتي، التقییم رأي
Start to Quality موارد بمركز  االتصال أو Great Start to Quality على المحلي 

  .والدعم التوجیھ من مزید على للحصول 7328-614- 877-1 الرقم

https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Program%20Quality%20Indicators_2020.08.04.pdf
https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Program%20Quality%20Indicators_2020.08.04.pdf
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 معلومات عامة  معلومات عامة
   :اسم البرنامج

   :رقم الترخیص

  :MiRegistryرقم معرف منظمة 

 MiRegistryتسجیل الدخول إلى معلومات 
  :عنوان البرید اإللكتروني

   :كلمة المرور

 Great Start to Qualityالدخول إلى برنامج  معلومات تسجیل
  :عنوان البرید اإللكتروني

   :المروركلمة 

 معلومات تصنیف النجوم
  :تصنیف النجوم الحالي

  :تاریخ انتھاء الصالحیة

   :تصنیف النجوم المرغوب فیھ

  :نتیجة استطالع رأي التقییم الذاتي بالدرجات

 الدعم والموارد 
  :متخصص تحسین الجودة

  :معلومات االتصال

  :استشاري تحسین الجودة

 :معلومات االتصال

 

 

http://www.miregistry.org/
http://www.greatstarttoquality.org/
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 :التاریخ            MiRegistryتتبع  -التوظیف 

على معلومات مفیدة حول كیفیة قیام   MiRegistryضویة مجموعة أدوات عتحتوي . وأنھ تم التحقق منھا MiRegistryیمكن استخدام ھذا القسم لضمان حصول الموظفین على جمیع المعلومات في 
MiRegistry بالتحقق من المؤھالت والتطویر المھني . 

التحقق من التوظیف في ملف   المنصب االسم
 تعریف المنظمة (نعم / ال 

تم التحقق من المؤھالت من خالل 
MiRegistry ) ال /نعم( 

تم التحقق من التطویر المھني 
  MiRegistryمن خالل 

 )ال /نعم (

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

https://www.miregistry.org/resources/toolkit-membership/
https://www.miregistry.org/resources/toolkit-membership/
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N-FP1 : یقدم البرنامج فرًصا لتعلیم األبوة واألمومة 

 
 N-FP1 مؤشر: 2 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
 العائالت ستعمل والفرص،  التعلیمیة المواد  توفیر خالل  من لألطفال، األول المعلم ھي العائالت

 .  التعلیمیة وخبراتھم األطفال لتنمیة أعمق  فھم  تطویر على

 المؤشر  من  الغرض یلبي أن  للبرنامج یمكن كیف

  .والنشرات اإلخباریة النشرات خالل من الطفل نمو  حول معلومات یوفر ☐
  .البرنامج شركاء من والتدریب التعلم فرص مشاركة ☐
  .واألنشطة األحداث تقویم  مشاركة ☐
  .البرنامج أو للعائلة) األدلة( الدلیل توفیر ☐
  .بالبرنامج الخاص یبالو موقع  على الموارد  توفیر ☐
  .واألحداث المناھج معلومات استضافة ☐
 .للعائالت المھني التطویر فرص  توفیر ☐
 : ذلك غیر  ☐

 بالمؤشر  الوفاء
 على للحصول الفرصة العائالت تُمنح كیف  تشرح أن  یمكن  أو تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي

 .األطفال لتنمیة المختلفة المجاالت حول المعلومات أو  / و الوالدین تثقیف  معلومات

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 التنمویة لالحتیاجات ومناسب البرنامج فلسفة مع  یتوافق برنامج  وتنفیذ لتطویر  مؤھلون  المعلمون 
 للوالدین المستمر  التثقیف تطویر ذلك في بما متھا، خد تتم التي والعائالت لألطفال والتعلیمیة

 .العائلة مشاركة ومكون 

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4 أو  نقطتان( العائلیة للشراكات الممكنة النقاط
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
  ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  4 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-FP2 : المعلم في اتصاالت غیر رسمیة مع أولیاء األمور  /یشارك الموفر 

 
 N-FP2 مؤشر: 3 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
. مستمرة عالقة  تطویر یدعمون فإنھم العائالت، مع  رسمي  غیر بشكل  الموظفون یتفاعل عندما
 على  یحافظ ذلك فإن البرنامج، في ومشاركتھ الطفل تنمیة حول المعلومات  مشاركة خالل ومن

 . أطفالھم تثقیف في العائالت  مشاركة 

 المؤشر  من  الغرض یلبي أن  للبرنامج یمكن یفك

  .للعائالت الطفل یوم حول معلومات توفیر ☐
 .  والعائالت والمعلمین المسؤولین بین االتصال خیارات مشاركة ☐
  .والنشرات اإلخباریة النشرات خالل  من التالیة األحداث حول معلومات توفیر ☐
  .واألنشطة األحداث تقویم  مشاركة ☐
  .البرنامج أو للعائلة) األدلة( الدلیل توفیر ☐
 . العائالت مع ومناقشتھا القصصیة والمالحظات االمتیازات مشاركة  كیفیة ☐
 : ذلك غیر  ☐

 بالمؤشر  الوفاء
 أثناء طفلھم یوم حول العائالت مع  الموظفون یتواصل  كیف یوضح  دلیل على البرنامج  یحتوي

 .الیوم وطوال وإنزالھم، اصطحابھم، 

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 التنسیب ذلك  في  بما وموظفیھ البرنامج  في المنتظمة للمشاركة متعددة بفرص العائالت تتمتع

 .ًداتحدی  بطفلھم المتعلق والتقییم للتخصیص والتخطیط

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4 أو ، 2 ،0( العائلیة للشراكات الممكنة النقاط
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
  ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  4 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-FP3 : على سبیل المثال، اجتماعات  (یشارك الموفر في االتصاالت الرسمیة
األمور بالتطور التنموي إلبالغ أولیاء ) المعلمین، والزیارات المنزلیة / أولیاء األمور 

 لألطفال 

 
 N-FP3 مؤشر: 4 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 من . مستمرة عالقة تطویر یدعمون فإنھم العائالت، مع رسمي بشكل  الموظفون یتفاعل عندما
 على العائالت وتشجیع الموظفین ودعم الطفل تطور  حول التفصیلیة المعلومات مشاركة خالل

 .  للطفل المرجوة والنتائج األھداف  تحقیق بشأن التعاون

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  .المنزلیة الزیارات أو والمعلمین األمور أولیاء الجتماعات جدولة  خیارات توفیر ☐
  . الطفل تقییم ألدوات التعلم أھداف مشاركة ☐
 األمور أولیاء اجتماعات سیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  .المنزلیة الزیارات أو والمعلمین
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 تقدیمھا یتم التي المنزلیة الزیارات أو  / و االجتماعات  توفیر تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي
 .الدراسي الفصل أو الطفل عمر عن النظر بغض األطفال،  جمیع لعائالت

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 التنسیب ذلك  في  بما وموظفیھ البرنامج  في المنتظمة للمشاركة متعددة بفرص العائالت تتمتع

 .تحدیًدا بطفلھم المتعلق والتقییم للتخصیص والتخطیط

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4، أو 2، 0(النقاط الممكنة للشراكات العائلیة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  4 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html


 

8 

N-FP4 : یتم تقدیم مواد وفرص االتصال والتعلیم والمعلومات للعائالت بطریقة
على سبیل المثال، مستوى الدرایة بالقراءة والكتابة، (تلبي احتیاجاتھم المتنوعة 

 )واللغة، والمالءمة الثقافیة، وما إلى ذلك

 
 N-FP4 مؤشر: 5 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 یضمن الفردیة؛ احتیاجاتھم تلبي بطرق الموارد أو / و بالمعلومات العائالت تزوید خالل  من
 . البرامج في العائالت  جمیع تضمین الموظفون

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  .متعددة بلغات المعلومات توفیر ☐
 . الترجمة موارد  مشاركة ☐
 بشأن خیارات تتضمن التي المشاركة أو العائلة رأي استطالع مواد تجمیع ☐

 . االتصاالت تفضیالت
 المختلفة العائلة ھیاكل بشأن سیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  .المتنوعة االتصال ووسائل
 .   ألوصیاءا أو  العائلة أفراد  مختلف مع التواصل  بشأن سیاسة أو  بیان مشاركة ☐
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 / احتیاجاتھم تلبي بطریقة العائالت مع  الموظفین  تواصل كیفیة توضح  أدلة على البرنامج  یحتوي
 .الفردیة تفضیالتھم

  ة في میتشجن معاییر الجودة للطفولة المبكر
 والتكوین والثقافة  المنزل في المستخدمة اللغة واحترام  دعم  البرنامج وممارسات سیاسات تعزز 

 .والعاطفیة االجتماعیة وسالمتھ وتعلمھ الطفل صحة تدعم بطرق طفل  لكل العائلي

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4، أو 2، 0(النقاط الممكنة للشراكات العائلیة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  4 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

  : العائلیة الشراكة  قسم  نقاط  إجمالي

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-CP1 :شراكات لتوفیر الخدمات الشاملة المناسبة أو ربط العائالت بھا 

 
 N-CP1 مؤشر: 5 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 بالموارد والوعي  االحتیاجات یدعم الخاصة / العامة المجتمعیة بالوكاالت العائالت  ربط إن
 بالشكل والنمو بالتنمیة یسمح  األساسیة واألطفال العائالت احتیاجات تلبیة ضمان إن. المتاحة
 .  األمثل

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 بنمو المتعلقة األسئلة أو المخاوف ناقشةلم العائالت مع االلتقاء فرص  یوفر ☐
  .الطفل

  .والمجتمعیة المحلیة الموارد  حول المعلومات مشاركة ☐
 .مشاركة المطبوعات ومعلومات االتصال للشركات المحلیة ☐
 إجراء بكیفیة الخاصة السیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  . اإلحاالت
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 یحتاجونھا التي الخدمات إلى العائالت إحالة في الموظفون یساعد كیف توضح أدلة البرنامج یوفر
 . إلیھا والوصول

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 االحتیاجات لتلبیة التعلیمیة والمؤسسات والخاصة العامة المجتمعیة الوكاالت مع البرنامج  یعمل

 وتعزیز الموارد وزیادة الخدمات توفیر في البعض بعضھم ومساعدة والعائالت، لألطفال الشاملة
 . الدعم جھود

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4، أو 2، 0(النقاط الممكنة للشراكات المجتمعیة 

 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  3 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •
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N-CP2 : البرامج  الشراكات التي تتخذ خطوات أساسیة لتسھیل انتقال األطفال بین
 والوكاالت والمدارس وفیما بینھا 

 
 N-CP2 مؤشر: 7 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما  

 المنظمات مع تعاوني بشكل  البرنامج  في الموظفون یعمل الرعایة، جودة استمراریة  لتوفیر
 بین والتواصل الشراكات تسمح. األطفال انتقال عملیات لتسھیل والبرامج والمدارس  المجتمعیة

 . لھم الخدمات توفیر یتم الذین لألطفال العاطفیة / االجتماعیة  بالتنمیة الوكاالت جمیع

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 .البرنامج إلى االنتقال قبل الموظفین للقاء والعائالت لألطفال الفرص توفیر ☐
  . االنتقال ضغوط تخفیف وكیفیة  تالتحوال حول المعلومات مشاركة ☐
 وریاض المدرسة قبل ما لمرحلة األخرى الخیارات حول المعلومات مشاركة ☐

  . المحلیة األطفال
 في بما باالنتقاالت  الخاصة السیاسات مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  . األخرى األطفال ریاض أو الحضانة دور في أو  البرنامج في ذلك؛
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 البرنامج داخل االنتقال على األطفال  الموظفون  یساعد كیف تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي
 .  وخارجھ

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 تسھیل أجل من  المجتمع  في  األخرى  المبكرة الطفولة برامج  مع تعاوني بشكل البرنامج  یعمل
 . آخر إلى برنامج  ومن وخارجھا البرامج  إلى األطفال انتقال

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4، أو 2، 0(النقاط الممكنة للشراكات المجتمعیة 

 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  3 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •
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N-CP3 : المشاركة في الجمعیات األھلیة 

 
 N-CP3 مؤشر: 8 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 والعائالت لألطفال خدماتھا  بتعزیز للبرامج األخرى المھنیة التعلیمیة المنظمات مع الشراكة تسمح
 .األدلة على القائم البحث خالل  من

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 أو  محلیة منظمة من عضویة أو اجتماع محضر أو االجتماع أعمال جدول  توفیر ☐
  .مھنیة

  . الوطنیة أو المحلیة المھنیة العضویة على الحصول  ☐
 . المحلیین المشي حدیثي األطفال تعلیم لمجتمع الحضور على دلیل  توفیر ☐
 . MiRegistry في أعضاء ھم الموظفین أفراد  من ٪50 أن على دلیل  توفیر ☐
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر
 منظمة  مع  حالیًا بھ العاملین  الموظفین أحد أو ھو  یشارك  كیف یوضح  دلیل على البرنامج  یحتوي
 .العمل ممارسات أو للبرنامج المبكرة الطفولة ممارسات ز لتعزی مھنیة

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 التطویر / المستمر  التعلیم أنشطة في  البرنامج مدیر أو / و المبكرة الطفولة أخصائي یشارك
 .المھني

 التفكیر 
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقاط 4، أو 2، 0(النقاط الممكنة للشراكات المجتمعیة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات من  3 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

 :  المجتمعیة الشراكة  قسم  نقاط  إجمالي
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N-PE1 : مثل الرصاص (یوجد البرنامج في موقع مادي خاٍل من المخاطر البیئیة
 ) والزئبق واألسبستوس وملوثات الھواء الداخلي

 
 N-PE1 مؤشر: 9 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
 .  میتشجن في األطفال رعایة ترخیص متطلبات مع وتتوافق ومأمونة آمنة البرنامج  منشأة

 المؤشر  من  الغرض یلبي أن  للبرنامج یمكن كیف

 . ونظیفة آمنة بیئة یوفر ☐
  . الترخیص متطلبات یتبع البرنامج  ☐

 بالمؤشر  الوفاء
 .الترخیص بشأن جید وضع في  البرنامج

 عملیة أثناء Great Start to Quality عمل فریق قبل من  ذلك من التحقق یتم •
 .التصنیف

 .  مطلوب فيإضا دلیل یوجد ال •
  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 

 . لألطفال المستمرة اآلمنة البیئات متطلبات البرامج تتناول

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقطتین أو ،0( المادیة للبیئة الممكنة النقاط
 ). نقطتان( مطبقة آمنة مادیة بیئة لدیھ البرنامج •

  :  المادیة البیئة قسم  نقاط  إجمالي
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N-R1 : مجموعات أقل عددًا ومعدل أفضل بین المدرسین  یوضح البرنامج أنھ یوفر
 واألطفال مما یتطلبھ الترخیص

 
 N-R1 مؤشر: 10 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
 عالیة تعلیمیة بیئة یخلق  الترخیص یتطلبھ مما  أقل  أطفال وعدد الموظفین  من أكبر عدد وجود
 .  طفل كل مع الفردي الوقت من المزید على الموظفین حصول یضمن وھذا.  لألطفال الجودة

 المؤشر  من  الغرض یلبي أن  للبرنامج یمكن كیف

 قبل من  مطلوب ھو مما  واألطفال الموظفین بین أقل معدالت توافر على أدلة توفیر ☐
 . الترخیص

 . المنخفضة المعدالت أھمیة حول العائالت مع المعلومات مشاركة ☐
 . والموظفین األطفال عدد لكذ في بما التسجیل معلومات توفیر ☐
  . البرنامج بمعدالت الخاصة السیاسة مع  البرنامج  أو للعائلة) األدلة( الدلیل توفیر ☐
 : ذلك غیر  ☐

 الوفاء بالمؤشر

 یتطلبھ مما  أفضل نسب على دائًما یحافظ البرنامج أن تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي
 .الترخیص

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 .األطفال تعلیم لتقویة الرسمیة وغیر  الرسمیة  التجمیع ممارسات تُستخدم

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  ةالمستقبلی التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ). نقطتین أو ،0( للمعدالت الممكنة النقاط
 ). نقطتان( المعدالت تطبیق إلى تشیر  أدلة على البرنامج  یحتوي •

  : المعدالت قسم  نقاط  إجمالي
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N-HE1 :معلومات التغذیة 

 
 N-HE1 مؤشر: 11 الشكل

 ھذا المؤشر مھًمالماذا یعد 

 الجسدیة للرفاھیة التغذیة دعم كیفیة فھم إن . صحي حیاة أسلوب اتباع من  مھم  جزء التغذیة
 .  المدرسة في  بنشاط والمشاركة  للتعلم استعدادھم  یضمن لألطفال  والعقلیة

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 :  فھم على والموظفین العائالت تساعد  كیف المكتوبة التغذیة خطة تتناول أن یجب

 . التغذیة خطة  من  الغرض  •
 . والموظفین والعائالت لألطفال مھمة تعد لماذا •
 . استخدامھا وكیفیة البرنامج في المستخدمة والموارد  األدوات •
 . والموظفین والعائالت األطفال احتیاجات الخطة  تلبي كیف •
 .والموظفین  توالعائال األطفال مع  المعلومات ھذه مشاركة ستتم كیف •

 یوفر ال البرنامج كان إذا أو فقط  خفیفة وجبة البرنامج  یقدم عندما  مطلوبة لیست التغذیة خطط 
 . الطعام

 الوفاء بالمؤشر
 والكبار األطفال رعایة أغذیة برنامج  مع  ویشارك  مكتوبة تغذیة خطة  لدیھ - الطعام یوفر البرنامج

)CACFP ( برنامج قائمة توجیھات یتبع أو CACFP   
 والكبار األطفال رعایة أغذیة برنامج قائمة توجیھات یتبع -  فقط  خفیفة وجبة یوفر البرنامج

)CACFP ( 
 الطعام  وجبات تقدم العائالت كانت إذا للعائالت التغذیة معلومات یوفر - الطعام یوفر ال البرنامج

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 جیدة بصحة التمتع  في تساھم التي الغذائیة بالعادات درایة على األطفال  یصبح. الصحي األكل

 . تطویرھا في ویبدأون

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لبیئة الصحة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 5- 4 على البرنامج  یحتوي •
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N-HE2: 30  ساعات مخصصة للنشاط في الھواء الطلق، مع   3دقیقة من كل
 لطقس النشاط في الھواء الطلق إتاحة األنشطة البدنیة الداخلیة المناسبة عندما یحظر ا

 
 N-HE2 مؤشر: 12 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما
 إمكانیة لألطفال تضمن فھي. الدراسي للفصل امتداًدا الطلق الھواء  في الطبیعیة التعلم بیئة تعد

 المحلي بمجتمعھم والعنایة للتعلم فرًصا  توفر  كما  النقي، والھواء الریاضیة التمارین إلى الوصول
 . وبیئتھم

 المعادلة 
 للنشاط المطلوبة الدقائق لعدد األدنى الحد=  166. في مضروبًا الفصل  دقائق عدد إجمالي

 . الخارجي
 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 . الطلق الھواء في للنشاط وقتًا یتضمن یومي جدول  توفیر ☐
  .  الخارجي بالنشاط الطقس یسمح عندما النشط اللعب خیارات مشاركة ☐
  . الخارجي النشاط ووقت النشاط خطة فوائد  حول المعلومات مشاركة ☐
 اللعب وأوقات مساحة حول  معلومات مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

 . الطلق الھواء في
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 .العمل من  ساعات  3 لكل الخارجي الوقت من  دقیقة 30 لدیھ أنھ على دلیل لدیھ البرنامج

  ي میتشجن معاییر الجودة للطفولة المبكرة ف
 .االجتماعیة والتفاعالت الفردیة باألنشطة وتسمح آمنة الخارجیة المادیة المساحة

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لبیئة الصحة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 5- 4 على البرنامج  یحتوي •
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N-HE3 :  أحكام لمراجعة السجالت الصحیة وتحدیثھا وفقًا ألحدث جدول للفحص
للرضع، ومراجعة وتحدیث  ) EPSDT(المبكر والدوري والتشخیص والعالج 

 السجالت لألطفال حدیثي المشي واألطفال األكبر سنًا سنویًا  

 
 N-HE3 مؤشر: 13 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما
 ولتوفیر استخدامھا وضمان  الصحیة المعلومات  وتحدیث لتتبع عملیة على الحفاظ یشجع

 الصحیة الرعایة موفر قبل من  بانتظام فحصھم یتم أن  على األطفال  جمیع لعائالت التوصیات
 . والتنمیة المثلى الصحة على للحفاظ
 المؤشر من الغرض یلبي أن للبرنامج یمكن كیف
 : فھم على العائالت تساعد  یفك المكتوبة الصحیة الرعایة خطة تتناول  أن یجب
 . الصحیة الرعایة خطة من الغرض •
 .والموظفین والعائالت لألطفال مھمة تعد لماذا •
 .  الطفل رعایة بیان لتحدیث البرنامج عملیة •
 بالفحوصات دائم اطالع على البقاء على األمور أولیاء الموظفون یشجع كیف •

 .الطفل بسالمة المتعلقة والتطعیمات
 مراكز أو المحلیین األطفال أطباء عن معلومات البرنامج بھا وفری التي الطرق •

 أو / و  التطور مراحل أو / و التطعیم توصیات أو  / و المحلیة الصحیة  الرعایة
 .الصحیة الفحوصات

 الوفاء بالمؤشر

 .مكتوبة صحیة خطة وجود على دلیل لدیھ البرنامج

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 الفم وصحة العقلیة الصحة( إلیھا الوصول یمكن مستمرة  صحیة رعایة إلى الحاجة البرامج تعالج

 . لألطفال) البدنیة واللیاقة البدنیة والصحة

 التفكیر 
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لبیئة الصحة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 5- 4 على البرنامج  یحتوي •
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N-HE4 : عملیة لمراقبة صحة كل طفل ونموه على أساس یومي وإعالم عائلة
المعلمین اآلخرین والموظفین المتخصصین بالمالحظات،   /الطفل وموفري الرعایة 

 مع توفیر توصیات للعائلة للسعي نحو الحصول على آراء طبیة حسب الضرورة 

 
 N-HE4: مؤشر 14الشكل 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 حول العائالت  مع  باستمرار  ویتواصلون ورفاھیتھم األطفال صحة البرنامج  موظفو  یراقب
 لألطفال العامة الصحة لمعالجة والموظفین  العائالت بین التعاون یضمن وھذا . مالحظاتھم
 . ورفاھیتھم

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  . الیومیة حداثاأل تقاریر أو الصحیة السجالت على أدلة توفیر ☐
  .  یومي أساس على األطفال صحة حول العائالت مع المعلومات مشاركة ☐
 بصحة یتعلق فیما العائلة  أفراد  مع الموظفین تواصل كیفیة حول دلیل  توفیر ☐

 .  الطفل
 األطفال بمرض المتعلقة السیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  . ھمواستبعاد  والموظفین
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 الیومیة الطفل صحة حول للمعلومات الموظفین مشاركة  كیفیة على دلیل على البرنامج  یحتوي
 .العائالت مع واالھتمامات والمالحظات 

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 الفم وصحة العقلیة الصحة( إلیھا الوصول یمكن مستمرة  صحیة رعایة إلى الحاجة البرامج تعالج

 . لألطفال) البدنیة واللیاقة البدنیة والصحة

 لتفكیرا
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لبیئة الصحة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 5- 4 على البرنامج  یحتوي •
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N-HE5 : أو  /روتین منتظم للعنایة بالفم، بما في ذلك تنظیف األسنان بالفرشاة و
 مرة واحدة على األقل یومیًا ) للرضع(مسح اللثة 

 
 N-HE5 مؤشر: 15 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 .األسنان وتسوس  اللثة التھاب ویمنع الصحیة العادات ویعزز یشجع  بالفم العنایة روتین

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 واحدة مرة األطفال لجمیع اللثة لمسح أو بالفرشاة األسنان لتنظیف فرص  توفیر ☐
  .یومیًا

  .للبرنامج الیومي الجدول في بالفم العنایة ضمینت على دلیل  توفیر ☐
 في بالفم العنایة روتین عن معلومات مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  . البرنامج
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 . األطفال لجمیع  بالفم للعنایة روتین  وجود على دلیل على البرنامج  یحتوي

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 الفم وصحة العقلیة الصحة( إلیھا الوصول یمكن مستمرة  صحیة رعایة إلى الحاجة البرامج تعالج

 . لألطفال) البدنیة واللیاقة البدنیة والصحة

 لتفكیرا
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لبیئة الصحة 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 5- 4 على البرنامج  یحتوي •

 : الصحة بیئة قسم  نقاط  إجمالي

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-CI1 :بیان باألولویات التربویة والتنمویة لألطفال 

 
 N-CI1 مؤشر: 16 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 كیفیة حول معتقداتھم حول ویدور  للعائالت المعلومات  بتوفیر البرنامج  رؤیة / رسالة بیان یقوم
 . البرنامج في المشاركة  والعائالت األطفال خدمة

 المؤشر من الغرض یلبي أن للبرنامج یمكن كیف
  . الرؤیة أو الفلسفة أو المھمة حول  مكتوب بیان مشاركة ☐

 .الفلسفة أو بالمھمة الخاص البیان مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 .فلسفتھ أو  / و رسالتھ بیان وجود على دلیل لدیھ البرنامج

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 التخاذ كأساس واستخدامھ المبكرة الطفولة  وتعلیم  رعایة لبرنامج مكتوب فلسفة بیان  تطویر یتم

 .افھوأھد البرنامج أھداف  وتحدید البرنامج  قرارات

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0(النقاط الممكنة للمناھج والتعلیم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 4- 3 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-CI2 : ولكنھ مرن في نفس الوقت؛ یشمل  جدول یومي روتیني یمكن التنبؤ بھ
وقت االنتقال؛ ویشمل األنشطة الداخلیة والخارجیة ویستجیب الحتیاجات كل طفل  

 للنشاط أو الراحة

 
 N-CI2 مؤشر: 17 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 ذلك بعد سیحدث ما  معرفة في  واألمان بالراحة شعوًرا لألطفال المتسق  الیومي الروتین یوفر
 . إلیھ یحتاجون ما سیوفرون المھتمین  البالغین أن  في الثقة وتعلم

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 :  یلي ما یتضمن یومي جدول  توفیر ☐
 لالنتقال وقت •
 الوجبات  أوقات •
 بالجسم العنایة روتینات •
 الطلق  الھواء في والخارجیة الداخلیة األنشطة •
  الراحة أو  النشاط یةناح من طفل كل لحاجة یستجیب •

 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 .الحالي الیومي الجدول وجود على دلیل لدیھ البرنامج

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 .الوقت نفس في مرن ولكنھ بھ، التنبؤ یمكن الجدول / الیومي  الروتین

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0(النقاط الممكنة للمناھج والتعلیم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 4- 3 على البرنامج  یحتوي •
  ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-CI3 : منھج معتمد 

 
 N-CI3 مؤشر: 18 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 نمو  لدعم الممارسات  وأفضل البحث على یعتمد دلیالً  للموظفین  المعتمدة الدراسیة المناھج توفر
 . وتعلمھم األطفال

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  .لھا الخدمات توفیر یتم التي العمریة والفئات المطبق المنھج على أدلة توفیر ☐
  . للمنھج التعلم أھداف مشاركة ☐
  .المنھج معلومات مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐
 . المتبع المنھج نموذج حول العائالت لیالي أو التدریبات توفیر ☐
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 في الموجود البرنامج  في للعمر ومناسب شامل منھج  استخدام یوضح  دلیل على البرنامج  یحتوي
 . Great Start to Qualityناھج المعتمدة من قائمة الم

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 على التركیز  مع  تعلمھم وتعزیز األطفال تنمیة جوانب جمیع لمعالجة المنھج  تصمیم تم

 . الصغیر للطفل الفریدة تاالحتیاجا

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0(النقاط الممكنة للمناھج والتعلیم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 4- 3 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Approved%20Screening%20Assessment%20Curriculum%20Tool%20List.pdf
https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Approved%20Screening%20Assessment%20Curriculum%20Tool%20List.pdf
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-CI4 :  واإلجراءات والممارسات التي تعكس احترام  خطة مكتوبة لدمج السیاسات
 وتقدیر ثقافة األطفال وتثبت الكفاءة الثقافیة 

 
 N-CI4 مؤشر: 19 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 واالحتفاء األخرى والثقافات والمجتمع  األطفال عائالت تنوع على للتعرف  فرًصا الموظفون یوفر
 قبول مشاعر وتعظیم الفرد، بثقافة واالعتزاز الذات، احترام زیادة على یشجع فھذا. بھا / بھم

 .عالمیین مواطنین  األطفال  یصبح لكي الثقافات جمیع

 الغرض من المؤشر كیف یمكن للبرنامج أن یلبي 
 : فھم على  والموظفین العائالت تساعد كیف  المكتوبة الثقافیة الكفاءة خطة تتناول أن یجب

 . الثقافیة الكفاءة خطة  من  الغرض  •
 . والموظفین والعائالت لألطفال مھمة تعد لماذا •
 . استخدامھا وكیفیة البرنامج في المستخدمة والموارد  األدوات •
 . والموظفین والعائالت األطفال احتیاجات الخطة  تلبي كیف •
 .والموظفین  والعائالت األطفال مع  المعلومات ھذه مشاركة ستتم كیف •

 الوفاء بالمؤشر

 . المكتوبة الثقافیة الكفاءة خطة على دلیل لدیھ البرنامج

 لجودة للطفولة المبكرة في میتشجن معاییر ا
 ذوي األطفال فیھم  بمن األطفال جمیع  ومشاركة  التحاق البرنامج  وممارسات  سیاسات تدعم

 الفردیة والقدرات والعرق  واللغة والثقافة النوع وتحترم  تدعم التي القبول بیئة وتعزز اإلعاقة
 . العائلة وتكوین

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0(النقاط الممكنة للمناھج والتعلیم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  من 4- 3 على البرنامج  یحتوي •
  ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-CI5 : خطة مكتوبة لخدمة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

 
 N-CI5 مؤشر: 20 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 األطفال وقدرات المختلفة التعلم أنماط على والتعرف ودعم لتحدید فرًصا الموظفون یوفر
 المتعلقة والمشاعر االختالفات، وفھم  الذات، احترام من یزید ھذا.  المجتمع وأفراد  والعائالت

 .القدرات كل بقبول

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 : فھم على والموظفین  العائالت تساعد كیف المكتوبة صةالخا االحتیاجات خطة تتناول أن یجب

 . الخاصة االحتیاجات خطة  من  الغرض  •
 . والموظفین والعائالت لألطفال مھمة تعد لماذا •
 . استخدامھا وكیفیة البرنامج في المستخدمة والموارد  األدوات •
 . والموظفین والعائالت األطفال احتیاجات الخطة  تلبي كیف •
 .والموظفین  والعائالت األطفال مع  المعلومات هھذ مشاركة ستتم كیف •

 الوفاء بالمؤشر

 .المكتوبة الخاصة االحتیاجات خطة على دلیل لدیھ البرنامج

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 ذوي األطفال فیھم  بمن األطفال جمیع  ومشاركة  التحاق البرنامج  مارسات وم  سیاسات تدعم

 الفردیة والقدرات والعرق  واللغة والثقافة النوع وتحترم  تدعم التي القبول بیئة وتعزز اإلعاقة
 . العائلة وتكوین

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0(النقاط الممكنة للمناھج والتعلیم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة المؤشرات  نم 4- 3 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

  : والتعلیم المناھج  قسم  نقاط  إجمالي

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-SA1 : االمتیازات القصصیة   /المعلم الرئیسي المالحظات  /یناقش موفر الرعایة
 التدریس مع كل طفل  / كأساس للعمل 

 
 N-SA1 مؤشر: 21 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 مكان على دلیل على بناءً  لھ والتخطیط  األطفال تعلم بتتبع للموظفین القصصیة المالحظات  تسمح
 . والعائالت الموظفین بین االتجاه ثنائي التواصل على تشجع كما  الطفل  نمو

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  .القصصیة االمتیازات  / المالحظات على مثال توفیر ☐
 .  القصصیة االمتیازات / المالحظات لتسجیل المستخدمة النماذج مشاركة ☐
 االمتیازات / المالحظات حول  سیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  .القصصیة
 لتسجیل البرنامج جراءاتإ أو  / و أھمیة بشأن للموظفین التدریب دورات توفیر ☐

 .  القصصیة االمتیازات / المالحظات
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 للعمل كأداة البرنامج  في االمتیازات / المالحظات تضمین تم أنھ تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي
 .لھ والتخطیط  طفل كل  مع

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 للتخطیط األطفال  تقییم تدابیر من  متنوعة مجموعة من المكتسبة المعلومات البرنامج یستخدم

 . والمجموعات المفردین لألطفال  التعلیمیة للتجارب

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0( النقاط الممكنة للفحص والتقییم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-SA2 : إكمال الفحص التنموي السنوي لكل طفل 

 
 N-SA2 مؤشر: 22 الشكل

 ھذا المؤشر مھًمالماذا یعد 

 حول معلومات توفر التي الزمنیة النقطة بیانات بجمع  للموظفین  معتمدة فحص أداة استخدام یسمح
 لتحدید البیانات الموظفون یستخدم. والعاطفیة واالجتماعیة والمعرفیة الجسدیة الطفل صحة

 .العائالت مع  جالنتائ بمشاركة ویقومون السلوكیة والمشكالت المحتملة التنمویة التأخیرات

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 الخدمات توفیر یتم التي العمریة والفئات المطبقة الفحص أداة  على أدلة توفیر ☐
    .لھا
  .الفحص أداة معلومات مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐
 . الفحص إكمال  جداول  تقویم مشاركة ☐
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 أي  من للتحقق تستخدم أداة( للعمر  مناسبة فحص أداة استخدام یوضح  دلیل على البرنامج  یحتوي
  Greatقائمة الفحص المعتمدة من  في الموجودین األطفال  جمیع على)  الطفل نمو بشأن  مخاوف 

Start to Quality . 

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 للتخطیط األطفال  تقییم تدابیر من  متنوعة مجموعة من المكتسبة المعلومات البرنامج یستخدم

 . والمجموعات المفردین لألطفال  التعلیمیة للتجارب

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0( النقاط الممكنة للفحص والتقییم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Approved%20Screening%20Assessment%20Curriculum%20Tool%20List.pdf
https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Approved%20Screening%20Assessment%20Curriculum%20Tool%20List.pdf
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-SA3 : یستخدم أداة تقییم للطفل معتمدة مرتین على األقل في السنة 

 
 N-SA3 مؤشر: 23 الشكل

 المؤشر مھًمالماذا یعد ھذا 

 بما  للطفل التنموي التقدم حول المستمرة البیانات بجمع  للموظفین  معتمدة تقییم أداة  تطبیق یسمح
 .  طفل لكل التنمویة لالحتیاجات والمحتوى التعلیم تلبیة یضمن

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 الخدمات توفیر یتم التي  العمریة والفئات المطبقة التقییم أداة  على أدلة توفیر ☐
    .لھا
  .التقییم أداة معلومات مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐
 .التقییم إكمال  جداول  تقویم مشاركة ☐
 : ذلك غیر ☐

 الوفاء بالمؤشر

 في مدرج  األطفال جمیع  على للعمر مناسبة تقییم أداة استخدام یوضح  دلیل على البرنامج  یحتوي
 . Great Start to Qualityالتقییم المعتمدة من قائمة 

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 برامج إلى یحتاجون قد الذین األطفال تحدید في للمساعدة المناسبة التقییم أدوات البرنامج یستخدم

 .إضافیة متخصصة وتدخالت

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0( النقاط الممكنة للفحص والتقییم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
  ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://greatstarttoquality.org/sites/default/files/Great%20Start%20to%20Quality%20Approved%20Screening%20Assessment%20Curriculum%20Tool%20List.pdf
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-SA4 :یم الطفل في اجتماعات أولیاء األمور والمعلمین مرتین  یستخدم نتائج تقی
 على األقل في السنة

 
 N-SA4 مؤشر: 24 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 نمو لمناقشة البیانات استخدام والعائالت للموظفین الوقت  بمرور للطفل  التنموي التقدم توثیق یتیح
 بین الفجوة سد إلى باإلضافة للطفل األجل وطویلة قصیرة فردیة تعلیمیة أھداف ووضع  الطفل
 .  الموقع وفي المنزل  في التعلیم

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

 المنزلیة الزیارات أو والمعلمین األمور أولیاء الجتماعات جدولة  خیارات توفیر ☐
  .التقییم نتائج على اعتماًدا  العام  في مرتین

  .المنزلیة الزیارات / والمعلمین األمور أولیاء اجتماعات تقویم مشاركة ☐
 األمور أولیاء اجتماعات سیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

   .المنزلیة الزیارات أو والمعلمین
 : ذلك غیر ☐

 سنویًا مرتین Great Start to Quality برنامج من المعتمدة التقییم أداة  تنفیذ  یجب
 . المؤشر لھذا رصید  على للحصول

 الوفاء بالمؤشر

 . العائالت مع األطفال تقییم نتائج مشاركة كیفیة تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي

 ة في میتشجن معاییر الجودة للطفولة المبكر
 التنسیب ذلك  في  بما وموظفیھ البرنامج  في المنتظمة للمشاركة متعددة بفرص العائالت تتمتع

 .تحدیًدا بطفلھم المتعلق والتقییم للتخصیص والتخطیط

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0( النقاط الممكنة للفحص والتقییم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-SA5 : یستخدم التقییم لتوفیر المعلومات لألفراد والمجموعات الصغیرة
 والمجموعات الكاملة والتفاعالت

 
 N-SA5 مؤشر: 25 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 األطفال تجارب ألنشطة بالتخطیط  للموظفین  الوقت بمرور  للطفل  التنموي التقدم توثیق  یسمح
 حدة على طفل  بكل الخاصة البیانات إلى استناًدا المستمرین  والتعلم التطویر  ودعم الیومیة

 .ككل والبرنامج  األطفال ومجموعات

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 
  .التقییم نتائج على بناءً  لألطفال الموظفین تخطیط كیفیة حول أدلة توفیر ☐
 للطفل بالتخطیط الخاصة السیاسة مع  البرنامج أو للعائلة ) األدلة( الدلیل  توفیر ☐

  .المفرد 
مشاركة كیف یستخدم الموظفون نتائج التقییم لوضع خطط التعلم الفردیة مع  ☐

 . العائالت
 الطفل تقییم نتائج واستخدام فھم كیفیة بشأن العائالت لیالي أو التدریبات توفیر ☐

 .والنمو التعلم لدعم
 : ذلك غیر ☐

 سنویًا مرتین Great Start to Quality برنامج من المعتمدة التقییم أداة  تنفیذ  یجب
 . المؤشر لھذا رصید  على للحصول

 الوفاء بالمؤشر

 لجمیع  للتخطیط  التقییم ومالحظات لنتائج البرنامج استخدام كیفیة على دلیل على البرنامج  یحتوي
 .األطفال

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 التنسیب ذلك  في  بما وموظفیھ البرنامج  في المنتظمة للمشاركة متعددة بفرص العائالت تتمتع

 .تحدیًدا بطفلھم المتعلق والتقییم للتخصیص والتخطیط

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو  4أو    2أو  0( النقاط الممكنة للفحص والتقییم 
 ).نقطة 0( الموجودة المؤشرات  من 1- 0 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقطتان( الموجودة المؤشرات  من 3- 2 على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 4( الموجودة  المؤشرات من  اثنین على البرنامج  یحتوي •
 ). نقاط 6( الموجودة المؤشرات من  5 الـ المؤشرات كل على البرنامج  یحتوي •

 : والتقییم الفحص قسم  نقاط  إجمالي

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-AM1 :وصف  : البرنامج لدیھ عقد أساسي للخدمات المقدمة، والتي قد تشمل
جدول الدفع، وسیاسة اإلجازات لدى موفر الرعایة ولألطفال، واإلجازة المرضیة 

 لرعایة البدیلة، وسیاسة إنھاء التوظیف للطفل، وخیارات ا

 
 N-AM1 مؤشر: 26 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 العثور ومكان البرنامج توقعات بفھم  یتعلق فیما للنجاح العائالت إعداد في المكتوب العقد یساعد
 . البرمجة حول إجابات على

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  .العائلة عقد  توفیر ☐
 . العقد  من التوقیع صفحة مشاركة ☐
 : ذلك غیر  ☐

 الوفاء بالمؤشر

 العائالت من كل قبل من  علیھا موقع رسمیة اتفاقیة یمثل عقًدا یظھر دلیل على البرنامج  یحتوي
 .معینین أطفال أو معین لطفل المقدمة الخدمات وبرنامج 

  معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن
 أو / و المحلیة االعتماد أو الترخیص لوكالة القانونیة المتطلبات مع وتتوافق ومأمونة آمنة المنشأة

 . البرنامج على قضائیة سلطة  لھا التي الفیدرالیة أو  / و الحكومیة

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو   4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لإلدارة والتنظیم  
 ). نقاط 4( مكتوب عقد تطبیق إلى تشیر  أدلة على البرنامج  یحتوي •

  

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-AM2 : یمتلك موفر الرعایة فرصة للتشاور بشأن الممارسات التجاریة مع محاٍم
 أو محاسب أو مجموعة متخصصین في رعایة األطفال 

 
 N-AM2 مؤشر: 27 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 والجوانب واللوائح  العمل قواعد بتعزیز للبرامج المھنیة األعمال منظمات مع الشراكة تسمح
 . للبرنامج المالیة

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 

  . التجاریة الضرائب بشأن محاسب مع العمل  على دلیل  توفیر ☐
 .العمل عقد  بشأن  للمشورة محامٍ  تقدیم على دلیل  توفیر ☐
  . التأمین وكیل مع التشاور على دلیل  توفیر ☐
 : ذلك غیر  ☐

 الوفاء بالمؤشر

 . محاسب أو محام مع  التشاور تظھر أدلة على البرنامج  یحتوي

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 .األعمال ومجتمع  والوكاالت المجتمع مجموعات مع اتصاالتھ خالل من البرنامج تعزیز  تم

 التفكیر 
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ).نقاط 6أو   4أو  2أو  0(النقاط الممكنة لإلدارة والتنظیم  
 ). نقطتان( التجاریة االستشارات تطبیق إلى تشیر  أدلة على البرنامج  یحتوي •

  : والتنظیم اإلدارة قسم  نقاط  إجمالي

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_50451-193806--,00.html
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N-SQ1-A  إلىD : المدیر  /مؤھالت المسؤول 

 
 D إلى N-SQ1-A من المؤشرات: 28 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 وبیئات وتجارب رعایة توفیر المدیرین  / للمسؤولین متخصص وتدریب تعلیم على الحصول یتیح
 . وتعلمھم األطفال نمو جوانب من جانب كل تدعم الجودة عالیة

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 
 أحد ھدف ویلبي مؤھالتھ، من  التحقق تم وقد ،MiRegistry في عضو  المدیر  / المسؤول
 :المدیر / المسؤول مؤھالت مؤشرات 
 .الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم في واحدة جامعیة تدریبیة دورة  أكمل •
 .حیاتھ في وقت أي في  التدریب من ساعة 20 أكمل •
 . حالیًا) CDA( أطفال تنمیة كزمیل یعمل •
 مونتیسوري  جمعیة أو ) AMI( الدولیة مونتیسوري جمعیة من  مونتیسوري شھادة •

 ). MACTE(  المعلمین لتعلیم مونتیسوري  اعتماد مجلس أو) AMS( األمریكیة
 في  التعلیم من  ساعة 18  وحضور  صلة ذي غیر  مجال  في) أعلى أو ( الزمالة درجة •

 .الطفل تنمیة  / المبكرة الطفولة تعلیم مجال  في الدراسیة  الفصول
 وحضور  بالطفل متعلق  مجال / الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم في  الزمالة درجة •

 تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في التعلیم من  ساعة  18
 .الطفل

 / الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم في البكالوریوس  درجة على ولالحص  على العمل •
 الدراسیة الفصول في التعلیم من  ساعة 60 حضور إكمال مع  بالطفل متعلق مجال

 تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في التعلیم من  ساعة 24و
 .الطفل

 .الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم في  التخصص مع ) أعلى أو ( البكالوریوس درجة •
 الفصول من ساعة 30 حضور  مع مجال، أي في ) أعلى أو ( البكالوریوس درجة •

 من  ساعة  480 وامتالك الطفل،  تنمیة / مبكرةال الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة
 .الخبرة

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 المؤھل المتخصص ذلك مثل یوظف  البرنامج أو  المبكرة الطفولة في متخصص البرنامج مدیر

 البرنامج وتقییم واإلدارة، اإلشراف ذلك في بما  البرنامج، إدارة،  في المساھمة أو إلدارة،
  . والموظفین البرنامج وتطویر والموظفین،

http://www.miregistry.org/
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N-SQ1-A  إلىD : المدیر  /مؤھالت المسؤول 
 توفیر الموظفین

 : المدیر / المسؤول اسم

 .المنظمة تعریف  بملف  المدیر / المسؤول یرتبط ☐

 .  STARS في الدراسیة الفصول تبویب بعالمة المدیر / المسؤول یرتبط  ☐

 . منھا للتحقق MiRegistry إلى المؤھالت إرسال تم ☐

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : حالیًا  یلي بما یفي المدیر  / المسؤول مؤھالت مؤشر 

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐ 
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ) نقاط 4إلى  1(المدیر  /النقاط المحتملة لمؤھالت المسؤول 

 )واحدة  نقطة( N-SQ1-A بالمعیار یفي المسؤول
  / المبكرة الطفولة تعلیم في الثانویة المرحلة بعد األقل على واحدة تدریبیة دورة  إكمال •

 الكفاءات مع المتوافق األكادیمي / عيالمجتم التدریب من  ساعة  20 أو الطفل تنمیة
 .األساسیة للمعرفة  األساسیة

 ) نقطتان( N-SQ1-B بالمعیار یفي المسؤول
 أو  زمالة شھادة أو  Montessori شھادة على حاصل أو  أطفال تنمیة كزمیل یعمل •

 الدراسیة الفصول في  أدنى حدك ساعة 18 حضور مع  صلة ذي  غیر مجال  في أعلى
 .الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في

 ) نقاط ثالث( N-SQ1-C بالمعیار یفي المسؤول
 في بما  بالطفل، متعلق مجال  أو الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم في  الزمالة درجة •

 الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في ساعة 18 عن  یقل ال ما  حضور ذلك
 درجة إلى یؤدي برنامج في الدراسیة الفصول  في ساعة 60 أو  الطفل تنمیة / المبكرة

 صلة يذ مجال في أو الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في البكالوریوس 
 تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في ساعة  24 عن یقل ال ما  حضور مع بالطفل
 .الطفل تنمیة /  المبكرة الطفولة

 ) نقاط أربع( N-SQ1-D بالمعیار یفي المسؤول
 تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم مجال في التخصص مع أعلى أو  البكالوریوس درجة •

 من  ساعة 30 حضور مع  مجال،  أي في أعلى أو البكالوریوس  درجة أو  الطفل
 ساعة 480 وامتالك الطفل، تنمیة  / المبكرة الطفولة تعلیم مجال  في الدراسیة  الفصول

 . الخبرة من

 : المدیر / المسؤول مؤھالت قسم  نقاط  إجمالي
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N-SQ2-A  إلىD : المدرس الرئیسي  /المعلم  /مؤھالت موفر الرعایة 

 
 D إلى N-SQ2-A من المؤشرات: 29 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما
 عالیة وبیئات وتجارب رعایة توفیر للموظفین متخصص وتدریب تعلیم على الحصول یتیح

 .وتعلمھم األطفال نمو جوانب من جانب كل تدعم الجودة

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر 
 مؤھالتھ، من التحقق تم وقد ، MiRegistry في  عضو  الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر 
 :الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر  مؤھالت مؤشرات  أحد  ھدف ویلبي
 .الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم في واحدة جامعیة تدریبیة دورة  أكمل •
 .حیاتھ في وقت أي في  التدریب نم ساعة 20 أكمل •
 . لھ الخدمات بتوفیر  یقوم الذي العمر  مع یتناسب بما  أطفال تنمیة كزمیل یعمل •
 مونتیسوري  جمعیة أو ) AMI( الدولیة مونتیسوري جمعیة من  مونتیسوري شھادة •

 بما) MACTE(  المعلمین لتعلیم مونتیسوري  اعتماد مجلس أو) AMS( األمریكیة
 . لھ الخدمات بتوفیر یقوم الذي العمر  مع یتناسب

 وحضور  بالطفل متعلق  مجال / الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم في  الزمالة درجة •
 تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في التعلیم من  ساعة  18

 .الطفل
 / الطفل تنمیة / رةالمبك الطفولة تعلیم في البكالوریوس  درجة على الحصول على العمل •

 الدراسیة الفصول في التعلیم من  ساعة 60 حضور إكمال مع  بالطفل متعلق مجال
 تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في التعلیم من  ساعة 24و

 .الطفل
 األطفال تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم في  التخصص مع ) أعلى أو ( البكالوریوس درجة •

 .باألطفال یتعلق لمجا /
 الفصول من ساعة 30 حضور  مع مجال، أي في ) أعلى أو ( البكالوریوس درجة •

 من  ساعة  480 وامتالك الطفل،  تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة
 .الخبرة

 الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن معاییر 
 التنمویة لالحتیاجات ومناسب البرنامج فلسفة مع  یتوافق برنامج  وتنفیذ لتطویر  مؤھلون  المعلمون 
 للوالدین المستمر  التثقیف تطویر ذلك في بما خدمتھا،  تتم التي والعائالت لألطفال والتعلیمیة

  .العائلة مشاركة ومكون 
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A-SQ2-A   إلىD : المدرس الرئیسي  /المعلم  /مؤھالت موفر الرعایة 
 توفیر الموظفین

 ): الرئیسیین( الرئیسي) المدرسین( المدرس ) / المعلمین( المعلم / الرعایة) موفري(  موفر أسماء

 الرئیسي) المدرسون( المدرس ) / المعلمون( المعلم / الرعایة ) موفرو( موفر  یرتبط ☐
 .ةالمنظم تعریف بملف) الرئیسیون(

 الرئیسي) المدرسون( المدرس ) / المعلمون( المعلم / الرعایة ) موفرو( موفر یرتبط  ☐
 .  STARS في الصحیح الدراسي بالفصل) الرئیسیون(

 لھ) الرئیسیون( الرئیسي) المدرسون( المدرس ) / المعلمون( المعلم / الرعایة) موفرو(  موفر ☐
 .  STARS في الموظف  تبویب عالمة في  صحیح لقب

 . منھا للتحقق MiRegistry إلى المؤھالت إرسال تم ☐

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : یلي بما حالیًا یفي الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر مؤھالت مؤشر 

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐ 
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 )نقاط 7إلى  2(المدرس الرئیسي  / المعلم  /النقاط المحتملة لمؤھالت موفر الرعایة 

 ) نقاط A-SQ2-A )2 بالمعیار یفي الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر 
  / المبكرة الطفولة تعلیم في الثانویة المرحلة بعد األقل على واحدة تدریبیة دورة  إكمال •

 الكفاءات مع المتوافق األكادیمي / المجتمعي التدریب من  ساعة  20 أو الطفل تنمیة
 .األساسیة للمعرفة  األساسیة

 ) نقاط A-SQ2-B )3 بالمعیار یفي الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر 
 شھادة  أو لھ الخدمات توفیر یتم الذي العمر  مع یتناسب بما  أطفال تنمیة كزمیل عملی •

 .لھ الخدمات  توفیر یتم الذي للعمر  المناسبة مونتیسوري
 ) نقاط A-SQ2-C )5 بالمعیار یفي الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر 
 في بما  بالطفل، متعلق ل مجا أو الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة  تعلیم في  الزمالة درجة •

 الطفولة تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في ساعة 18 عن  یقل ال ما  حضور ذلك
 درجة إلى یؤدي برنامج في الدراسیة الفصول  في ساعة 60 أو  الطفل تنمیة / المبكرة

 صلة ذي مجال في أو الطفل تنمیة / المبكرة الطفولة تعلیم مجال في البكالوریوس 
 تعلیم مجال في الدراسیة الفصول في ساعة  24 عن یقل ال ما  ورحض  مع بالطفل
 .الطفل تنمیة /  المبكرة الطفولة

 ) نقاط A-SQ2-D )7 بالمعیار یفي الرئیسي المدرس / المعلم / الرعایة موفر 
 مرتبط  مجال  في أو  الطفل تنمیة / المبكرة  الطفولة تعلیم مجال في البكالوریوس درجة •

 من  ساعة  30 حضور مع مجال، أي في أعلى أو البكالوریوس  درجة أو بالطفل
 ساعة 480 وامتالك الطفل، تنمیة  / المبكرة الطفولة تعلیم مجال  في الدراسیة  الفصول

 . الخبرة من

 :  المدرس الرئیسي /المعلم  /إجمالي نقاط قسم مؤھالت موفر الرعایة 
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N-PD1:  ساعة من التطویر   20المعلم الرئیسي ما ال یقل عن   /یُكمل الموفر
 المھني سنویًا 

 
 N-PD1 مؤشر: 30 الشكل

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما

 ویوفر  الحالیة، الممارسات بأفضل  الموظفین  معرفة المستمرین  والتدریب المھني التطویر  یدعم
 . وتعلمھم األطفال تنمیة جوانب من جانب كل تدعم الجودة عالیة وبیئات وتجارب رعایة

 كیف یلبي البرنامج الغرض من المؤشر 

 :یلي ما الرئیسي المدرس  / المعلم / الرعایة موفر  یمتلك
 تقدیم شھر من الماضیة شھًرا 12الـ  خالل المھني التطویر  من  ساعة  20 إكمال •

 . الذاتي التقییم رأي استطالع
 . MiRegistry بواسطة المھني التطویر  تدریب من التحقق تم •

 من  معین عدد إلى) یوًما 90 عن  تقل مدة من  المعینون( حدیثًا المعینون  الموظفون یحتاج ال
 .المھني التطویر تدریب ساعات

 التطویر ساعات إجمالي ضمن األولیة واإلسعافات الرئوي القلبي اإلنعاش  ساعات احتساب یتم ال
 . المھني

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 المثال، سبیل على(  المستمرة المھني التطویر أنشطة من  متنوعة مجموعة في الموظفون  یشارك

 العالي، التعلیم مؤسسات في التدریبیة والدورات المھنیة، العمل وورش  الخدمة، أثناء التدریب
 ).والتدریب والمالحظات، المعلمین،  وتبادل

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة حسیناتالت

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ) نقاط 3(النقاط الممكنة للتطویر المھني 
 ). نقطتان( السنوي المھني التطویر على دلیل لدیھ البرنامج •
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N-PD2 : یتضمن تدریب التطویر المھني الذي یحضره موفر الخدمة وأي طاقم
عمل ساعتین على األقل تركز على الكفاءة الثقافیة أو الممارسات الشاملة، فیما یتعلق  

بخدمة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة أو اإلعاقات، باإلضافة إلى تعلیم األطفال  
 م المتنوعین ودعم األطفال المتنوعین وعائالتھ 

 
 N-PD2 مؤشر: 31 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
 المتعلقة الحالیة الممارسات بأفضل الموظفین  معرفة المستمرة المھني التطویر  تدریبات تدعم

 الخاصة، واالحتیاجات والتنوع، الثقافة، المثال، سبیل على( الشاملة الممارسات أو الثقافیة بالكفاءة
  ).  ذلك إلى وما  والدمج، 

 المؤشر  من الغرض البرنامج یلبي كیف
 : موظف وأي الخدمة موفر 
 الشاملة الممارسات  / الثقافیة الكفاءة على  یركز  الذي المھني التطویر  من  ساعتین  أكمل •

 وتعلیم اإلعاقات، أو  الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال خدمة المثال، سبیل على(
الـ  األشھر  خالل) ذلك إلى وما  وعائالتھم، المتنوعین األطفال  ودعم المتنوعین، األطفال

 . الذاتي التقییم رأي استطالع تقدیم شھر من  الماضیة 12
 . MiRegistry بواسطة المھني التطویر  تدریب من التحقق تم •

 من  معین عدد إلى) یوًما 90 عن  تقل مدة من  المعینون( حدیثًا المعینون  الموظفون یحتاج ال
 .المھني یرالتطو تدریب ساعات

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 المثال، سبیل على(  المستمرة المھني التطویر أنشطة من  متنوعة مجموعة في الموظفون  یشارك

 العالي، التعلیم مؤسسات في التدریبیة والدورات المھنیة، العمل وورش  الخدمة، أثناء التدریب
 ).والتدریب والمالحظات، المعلمین،  وتبادل

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة حسیناتالت

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 ) نقاط 3( المھني للتطویر  الممكنة النقاط
 أو الثقافیة الكفاءة على یركز الذي المھني التطویر على دلیل على البرنامج  یحتوي •

 ) واحدة نقطة( الشاملة الممارسات 

 : المھني التطویر  قسم  نقاط  إجمالي
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N-OS1 : المعلم الرئیسي حاصل على درجة الدراسات العلیا في   /موفر الرعایة
ال ذي صلة أو یعمل شھریًا على  مرحلة الطفولة المبكرة أو تنمیة الطفل أو في مج

األقل مع أخصائي الطفولة المبكرة الحاصل على درجة الدراسات العلیا في الطفولة 
 المبكرة أو تنمیة الطفل أو مجال ذي صلة

 
 N-OS1 مؤشر: 32 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
 خالل من الرعایة جودة لتحسین  البرنامج المستمرة الفردیة واالستشارات التدریبات تدعم

 . ذلك إلى وما  اإللكتروني البرید ورسائل االجتماعات ومالحظات العمل  وخطط المالحظات

 المؤشر  من  الغرض یلبي أن  للبرنامج یمكن كیف
 المبكرة،  الطفولة  تعلیم  في) أعلى أو( الماجستیر  درجة على  حاصل المدیر  / المسؤول •

 . بالطفل متعلق مجال في  أو الطفل،  تنمیة مجال  في أو
) أعلى  أو ( الماجستیر درجة على حاصل المبكرة الطفولة أخصائي أن على  دلیل ھناك •

 دلیل تقدیم ویمكنھ بالطفل،  متعلق  مجال أو الطفل،  تنمیة أو المبكرة،  الطفولة  تعلیم في
 .  واالستشارة للتدریب الشھریة االجتماعات  على

 تحسین استشاري مع  شھري  أساس على  حالیًا یعمل  البرنامج أن على  دلیل ھناك •
 . المحلي Great Start to Quality موارد مركز  خالل من الجودة

 بالمؤشر  الوفاء
 . شھري أساس  على التدریب أو  االستشارة على دلیل على البرنامج  یحتوي

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 المؤھل المتخصص ذلك مثل یوظف  البرنامج أو  المبكرة الطفولة في متخصص البرنامج مدیر

 البرنامج وتقییم واإلدارة، اإلشراف ذلك في بما  البرنامج، إدارة،  في المساھمة أو إلدارة،
 . والموظفین البرنامج طویروت والموظفین،

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 )نقطتان( ذلك  بخالف الموظفین  لتوفیر الممكنة النقاط
  ). واحدة نقطة( الشھریة االستشارات أو التدریبات إجراء على دلیل لدیھ البرنامج •
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N-OS2 :  یطور البرنامج خطة تحسین الجودة المصممة لتحسین الجودة فیما یتعلق
 بمؤھالت الموظفین وتتم مراقبة التقدم من قبل استشاري تحسین الجودة 

 
 N-OS2 مؤشر: 33 الشكل

 مھًما  المؤشر  ھذا  یعد لماذا
 الموظفین مؤھالت  على والعمل البرنامج جودة لتشجیع  ما  لبرنامج المكتوبة الخطة مراقبة تظھر 

 .الجودة عالیة والبرمجة التحسین في التفاني

 المؤشر  من  الغرض یلبي أن  للبرنامج یمكن كیف
 الموظفین، مؤھالت لتحسین  البرنامج أھداف  على تنص وثیقة ھي الجودة تحسین  خطة •

  / لتحقیق  اتخاذھا سیتم التي والخطوات األھداف،  تلك إلى للوصول المتبعة والخطة
 . األھداف  استكمال

 كانت إذا المؤشر  ھذا  من  الغرض  STARS خارج من الجودة تحسین خطط  تلبي •
 . الموظفین مؤھالت لتحسین  البرنامج  عمل  كیفیة بوضوح توضح  الخطة

 لدیھم كانت إذا المحرز،  التقدم مراقبة الجودة تحسین مستشاري  بخالف للمھنیین  یمكن •
 في  أو الطفل، تنمیة أو المبكرة،  الطفولة تعلیم مجال في) أعلى أو( الماجستیر درجة
 .بالطفل متعلق مجال

 بالمؤشر  الوفاء
 الموظفین مؤھالت  لتحسین المصممة الجودة تحسین  خطة  وجود على دلیل على البرنامج  یحتوي
 تحسین  مستشار خالل من  أو  الماجستیر  درجة على  حاصل شخص  قبل من  مراقبتھا تتم والتي

 .الجودة

 معاییر الجودة للطفولة المبكرة في میتشجن 
 .للمساءلة وإخضاعھ البرنامج تحسین یمكن كیف لمعرفة البرنامج تقییم تعملیا البرنامج ینفذ

 التفكیر
 حالیًا  یفي ☐

 : وموقعھا الوثیقة اسم

 :  المستقبلیة التحسینات

 حالیًا  یفي ال ☐
 : المستقبل ھدف

  أتعلم؟ أن أرید ماذا

 : التنفیذ خطة

 )نقطتان( ذلك  بخالف الموظفین  لتوفیر الممكنة النقاط
 ) واحدة نقطة( الجودة تحسین  خطة وجود على دلیل لدیھ البرنامج •

:  ذلك بخالف الموظفین  توفیر قسم  نقاط  إجمالي
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 حساب نقاط استطالع رأي التقییم الذاتي المحتملة 

 إجمالي نقاط القسم
 قسم لكل المرجعیة الصفحة. الذاتي التقییم رأي عاستطال أقسام من قسم لكل  النقاط إجمالي أدخل

 أضف. أدناه SAS نقاط  عمود  في معینة فئة  لدرجات إجمالي كل أضف.  قوسین بین مكتوبة

 األدنى والحد النقاط  من األدنى الحد إلى اإلشارة تذكر . النقاط إجمالي لتحدید الفئات درجات جمیع
 .تصنیف مستوى كل لتحقیق  الفئات من

 والمجتمع  العائلة بین  الشراكة
 ): ___8 صفحة(  العائلیة الشراكة
 ): ___11 صفحة( المجتمعیة الشراكة
 : ___الفئة نقاط  إجمالي

 البیئة 
 ): ___12 صفحة( المادیة البیئة

 ): ___13 صفحة( المعدالت
 ): ___18 صفحة( الصحیة البیئة

 : ___الفئة نقاط  إجمالي

 والتعلیم المناھج
 ): ___23 صفحة(  والتعلیم المناھج
 ): ___28 صفحة(  والتقییم الفحص
 : ___الفئة نقاط  إجمالي

 والتنظیم اإلدارة
 ): ___30 صفحة( والتنظیم اإلدارة
 : ___الفئة نقاط  إجمالي

 المھني والتطویر الموظفین مؤھالت
 ): ___32 الصفحة(  المدیر / المسؤول مؤھالت

 ): ___ 34الصفحة ( المدرس الرئیسي  / المعلم  /مؤھالت موفر الرعایة 
 ): ___36صفحة (التنمیة المھنیة 

 ): ___ 38صفحة (توفیر الموظفین بخالف ذلك 
 : ___الفئة نقاط  إجمالي

 

 

    SAS النقاط المحتملة       الفئة 
 نجوم 5  نجوم  4  نجوم 3  نجمتان  النقاط   لكل فئة     

 6   6   4   4  ___   8  الشراكات بین العائالت والمجتمع 
 6   6   4   2  ___   8     البیئة  

 8   8   6   4  ___   12    المناھج والتعلیم 
 4   4   4   2  ___   6    اإلدارة والتنظیم

 8   8   6   3  ___   16  مؤھالت الموظفین والتطویر المھني
 10   6   2   1  ___    النقاط اإلضافیة في أي فئة أخرى 

___  50     اإلجمالي
 42/5  38/4  26/3  16/2      الحد األدنى للفئات /الحد األدنى للنقاط 
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