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 والسھم للیسار للعودة إلى الموضع السابق في الوثیقة Altحدد مفتاحي 
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 والسھم للیسار للعودة إلى الموضع السابق في الوثیقة Altحدد مفتاحي 

  

 مقدمة 
عبارة عن نظام تقدیر للجودة وتحسینھا في والیة   Great Start to Qualityبرنامج 

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

لقیاس جودة البرامج. ومؤشر جودة البرنامج عبارة   Great Start to Qualityبرنامج 
عن معیار یُستخدم لقیاس جودة البرنامج في منطقة معینة. یقع كل مؤشر جودة برامج ضمن واحدة  

 من خمس فئات في التفكیر الذاتي. 
 الفئات الواردة في التفكیر الذاتي ھي:  

 ) FCPالشراكات بین العائالت والمجتمع (  •
 ) IPلة (الممارسات الشام •
 ) CILالمناھج والتعلیم وبیئة التعلم (ممارسات التدریس المتعمدة) ( •
 ) PDالتطور المھني ( •
 ) SQمؤھالت الموظفین ( •

 كیفیة استخدام وثیقة التوجیھات
ھذه الوثیقة مخصصة ألغراض التخطیط والتفكیر فقط، ویمكن أن تساعد عند إكمال التفكیر الذاتي.  

ثائق المطلوب تحمیلھا كدلیل أو المساعدة في التخطیط لعملیة تحسین  ویمكن أن تساعد في تنظیم الو
 الجودة. الغرض من الوثیقة أن تكون وثیقة عمل یتم استخدامھا طوال عملیة تحسین الجودة. 

یجب أن تحتوي الوثائق المكتملة (على سبیل المثال، نموذج االجتماع، وتقییم الموظفین، ونماذج   
أداة تقییم الطفل) على جمیع معلومات تحدید الھویة حول األطفال والعائالت والموظفین مع حجب  

 شرھا. تلك المعلومات. سیتم استخدام أي صور یتم إرسالھا فقط لعملیة تحسین الجودة ولن یتم ن 
في جمیع أنحاء الوثیقة، ستالحظ الكلمات والعبارات والجمل المكتوبة باللون األزرق والموضوع   

 تحتھا خط؛ وھي عبارة عن روابط. 

 ما الذي تم تضمینھ في وثیقة التوجیھ 
 معلومات متعمقة حول كل مؤشر  •
 تعریف المصطلحات المستخدمة  -  مسرد المصطلحات  •
 موارد لدعم مزید من التعلم وتحسین الجودة  -  الموارد قسم   •

o  إجابات لألسئلة الشائعة حول المؤشرات  -  األسئلة الشائعة وثیقة 
 ما الدعم المقدم لكل مؤشر 

شرح لماذا المؤشر ھو أفضل ممارسة مع إظھار اإلنصاف   -  لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما  •
 والجودة العالیة 

عینات من الوثائق المشتركة التي یمكن أن   -  أمثلة على األدلة لتلبیة الغرض من المؤشر  •
 تلبي الغرض من المؤشر 

 خیارات كل مؤشر للتفكیر الذاتي   -  اختیار لھذا المؤشر •
إذا كان البرنامج یخدم واحدة على األقل   -ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة   •

 من الفئات العمریة المدرجة، فإن المؤشر ینطبق على البرنامج
یشیر إلى ما إذا كان المؤشر ینطبق على   -ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي  •

 مركز رعایة الطفل و / أو رعایة األطفال للعائلة / المجموعة 
یسرد المسمیات الوظیفیة   - ینطبق ھذا المؤشر على المسمى الوظیفي التالي للموظفین  •

 ر للموظفین (منصب الموظف) التي تنطبق على المؤش

المحلي على   Great Start to Qualityللحصول على دعم إضافي، اتصل بمركز موارد 
 . 7328- 614- 877-1الرقم 
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 والسھم للیسار للعودة إلى الموضع السابق في الوثیقة Altحدد مفتاحي 

  

 معلومات عامة 
 اسم البرنامج:

 رقم الترخیص:  

 :MiRegistryرقم معرف منظمة   

 MiRegistry  معلومات تسجیل الدخول 
 عنوان البرید اإللكتروني: 

 كلمة المرور: 

 Great Start toمعلومات تسجیل الدخول إلى برنامج  
Quality 

 عنوان البرید اإللكتروني:  

 كلمة المرور: 

 معلومات مستوى الجودة 
 مستوى الجودة الحالي: 

 تاریخ انتھاء الصالحیة: 

   مستوى الجودة المطلوب: 

 الدعم والموارد  
 متخصص تحسین الجودة: 

 معلومات االتصال: 

 مدرب تحسین الجودة:  

 معلومات االتصال: 
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التاریخ:  MiRegistryتتبع  - التوظیف 

تحتوي على معلومات مفیدة   MiRegistryمجموعة أدوات عضویة  وأنھ تم التحقق منھا. MiRegistryیمكن استخدام ھذا القسم من خالل البرنامج لضمان حصول الموظفین على جمیع المعلومات في  
 بالتحقق من المؤھالت والتطویر المھني. MiRegistryحول كیفیة قیام 

التحقق من التوظیف في   المنصب االسم 
ملف تعریف المنظمة (نعم 

 ال) /

تم التحقق من المؤھالت 
من خالل  
MiRegistry  / نعم)

 ال) 

مستوى المسار الوظیفي 
المعین بواسطة 
MiRegistry 

تم التحقق من التطویر 
المھني من خالل 

MiRegistry  / نعم)
 ال) 
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 FCP1:   یوضح البرنامج كیف یقدم معلومات للعائالت حول التقدم في النمو الفردي
 لألطفال. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تساعد مشاركة المعلومات حول نمو كل طفل العائالت على التعرف على نمو أطفالھم. یساعد ھذا  
 م نمو الطفل. العائالت والموظفین على العمل معًا لدع

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي:  

  سجالت ومذكرات تنمیة الطفل المكتملة 
  المالحظات المشتركة حول التنمیةنموذج االجتماع المكتمل مع 
 إكمال االجتماعات مع العائالت  سیاسة 
  عملیة التواصل والتعاون المستمرین مع العائالت بشأن تنمیة الطفل الفردي 
  العملیة المستخدمة للتواصل والتعاون مع العائالت بشأن تنمیة الطفل الفردي 
  المراسالت المكتوبة مع العائالت بشأن نمو الطفل 

 تیار لھذا المؤشراالخ

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

  ال یفي في ھذا الوقت 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18الوالدة إلى األطفال الرضع (من عمر  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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FCP2:  .یحتوي البرنامج على كتیب أو عقد عائلي 

 یجب أن یتضمن دلیل العائلة أو جھة االتصال، على األقل، ما یلي:  
 بیان مھمة البرنامج أو الفلسفة أو قیم البرنامج  •
 كیف یشجع البرنامج مشاركة العائلة  •
كیف یدمج البرنامج ویمثل الخلفیات المتنوعة لألطفال و / أو األطفال في    •

 عمر المدرسة و / أو العائالت و / أو المجتمع و / أو العالم
كیف یستوعب البرنامج ویدعم األطفال واألطفال في عمر المدرسة   •

 والعائالت والموظفین ذوي اإلعاقة
 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما  

الكتیب أو العقد المكتوب العائالت على فھم توجیھات البرنامج وتوقعاتھ. یساعد ذلك العائالت  یساعد 
 على معرفة كیف یتم استقبالھم ودعمھم في البرنامج. 

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر

 یقوم البرنامج بتحمیل كتیب أو عقد یوضح الممارسة عالیة الجودة.

 لة عالیة الجودة ما یلي:یمكن أن تشمل األد 

  ) الموجودة داخل  4عقد البرنامج بما في ذلك، على األقل، النقاط النقطیة األربعة (
 المؤشر

 ) الموجودة 4كتیب البرنامج بما في ذلك، على األقل، النقاط النقطیة األربعة (
 داخل المؤشر

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
  

 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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FCP3: ) في خطة تحسین الجودة،  ) على األقل1یحتوي البرنامج على ھدف واحد ،
 Strengtheningیدعم التحسین بناًء على إطار عمل عوامل حمایة 

Families™  وھي أفكار تُستخدم لتوجیھ البرامج في دعم العائالت لتعزیز نتائج ،
 الطفل والعائلة الصحیة. 

 ) أفكار رئیسیة: 5یحتوي إطار عمل عوامل الحمایة على خمس ( 
 مرونة أولیاء األمور   •
 الروابط االجتماعیة  •
 معرفة كیفیة رعایة األطفال وتنمیة الطفل   •
 الدعم الملموس في أوقات الحاجة   •
 الكفاءة االجتماعیة والعاطفیة لألطفال   •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

عبارة عن منھجیة لتحسین   ™ thening FamiliesStrengإطار عمل عوامل حمایة 
النتائج لألطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت. یساعد الموظفون الذین یفھمون عوامل  

الحمایة العائالت على بناء المرونة وتكوین العالقات والوصول إلى الخدمات والموارد في المجتمع.  
 ح وجود ھدف خطة البرنامج بشأن التقدم. یوض

 كیف یمكن للبرنامج أن یلبي الغرض من المؤشر

(الحالي أو المكتمل بعد التقدیم األولي للتفكیر الذاتي) في خطة تحسین الجودة یركز   لھدفا
 .™Strengthening Familiesعلى إطار عمل عوامل حمایة 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4المدرسة (من  األطفال في عمر  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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FCP4:   یُظھر البرنامج كیف یحصل األطفال والمدارس والعائالت والموظفون
 البرنامج. على فرص لتقدیم مالحظات شفھیة أو كتابیة حول 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یساعد جمع المالحظات من األطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت والموظفین في توفیر  
معلومات من أجل تحسینات البرنامج. وھذا یوضح للبرنامج أن مدخالتھ محل تقدیر وأن تحسین  

 الجودة أمر مھم. 

 الغرض من المؤشرأمثلة على األدلة التي تلبي 

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي:  

    المالحظات القصصیة أو خطط الدروس التي توضح اھتمامات األطفال للدروس
 المستقبلیة أو إعداد البیئة أو التعدیالت 

 الحظات أو استطالعات الرأي المكتملة نماذج الم 
  خطة الدروس أو الجدول الیومي الذي یعرض الوقت المحدد للمالحظات 
  محضر االجتماع أو المالحظات من اللجنة االستشاریة للعائلة 
 محاضر االجتماع أو المالحظات من اجتماع الموظفین 
  طفال في عمر المدرسة  بیان حول كیفیة استخدام االھتمامات أو سلوكیات األطفال واأل

 الحالیة لتعدیل و / أو استیعاب بیئة البرنامج 
   بیان حول كیفیة قیام البرنامج بجمع المالحظات 

یجب أن تمثل األدلة جمیع أعمار األطفال واألطفال في عمر المدرسة المسجلین والعائالت   
 والموظفین. 

*یقدم األطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في مرحلة ما قبل الكالم واألطفال في عمر  
السلوكیات  المدرسة مالحظات من خالل سلوكیاتھم وأفعالھم، ویجب على الموظفین مالحظة 

 واإلجراءات إلجراء تغییرات على بیئة الفصل، و / أو المواد المتاحة، و / أو األعمال الروتینیة. 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  تماشى مع فلسفة البرنامجال ی 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •



 

9 
 والسھم للیسار للعودة إلى الموضع السابق في الوثیقة Altحدد مفتاحي 

FCP5: .یقدم البرنامج للعائالت وصفًا عن التغذیة وخیارات الغذاء الصحي 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

بشكل ناجح وتسمح للعائالت  تساعد السیاسات واإلجراءات التفصیلیة البرامج على إدارة األعمال 
والموظفین بفھم توجیھات البرنامج. یساعد تزوید العائالت بالمعلومات الغذائیة حول نمو األطفال  

 واألطفال في عمر المدرسة وتطویر أسلوب حیاة صحي. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   السیاسة أو اإلجراء بشأن كیفیة تقدیم معلومات التغذیة للعائالت 
  السیاسة أو اإلجراء المتعلق بالتغذیة وخیارات الغذاء الصحي 
  خطة التغذیة الخاصة بالبرنامج 
  برنامج الغذاء لرعایة األطفال والبالغین (بیان المشاركة معCACFP  وكیف یدعم (

 ذلك األطفال والعائالت للعیش بأسلوب حیاة صحي 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 المستقبلي:الھدف وخطة التنفیذ 

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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FCP6:   یوضح البرنامج كیف یقوم بجمع معلومات حول ثقافة العائلة، و / أو اللغة
 المستخدمة في المنزل و / أو الحیاة في المنزل. 

 المؤشر مھًما لماذا یعد ھذا 

یساعد جمع المعلومات من العائالت حول ثقافتھم موظفي البرنامج على سد الفجوة بین المنزل  
والبرنامج. عندما یتم استخدام المعلومات من العائالت لتكییف المنھجیات مع األطفال واألطفال في  

ة مع العائالت تدعم  عمر المدرسة، من المحتمل أن یشعروا باالحترام والشمول والتقدیر. الشراك
 الروابط القویة بمجتمعھم وثقافتھم. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   استطالع رأي مكتمل حول الحیاة المنزلیة / ثقافة المنزل 
   نسخة من أوراق التسجیل مع أسئلة حول اللغة المستخدمة في المنزل و / أو الحیاة

 المنزلیة
   قسم المالحظات في ورقة اجتماع العائلة حول ثقافة العائلة 
  صور الثقافة المنزلیة المدرجة في البیئة 
    بیان حول كیفیة جمع البرنامج للمعلومات حول ثقافة العائلة، و / أو اللغة المستخدمة في

 المنزل و / أو الحیاة المنزلیة

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 التنفیذ المستقبلي:الھدف وخطة 

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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FCP7:  یوفر البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة تشجیع األطفال
المنزل في تجارب  واألطفال في عمر الدراسة على استخدام لغتھم المستخدمة في 

 اللعب والتعلم. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

إن استخدام اللغة المستخدمة في المنزل لألطفال واألطفال في عمر المدرسة (سواء اللفظیة أو غیر  
اللفظیة) لھ فوائد عدیدة بما في ذلك المھارات اللغویة والمھارات االجتماعیة والصورة الذاتیة  

شجع البرامج استخدام اللغة المستخدمة في المنزل في البرنامج واألنشطة  اإلیجابیة. یجب أن ت 
 والتفاعالت على مدار الیوم، ولیس فقط خالل االحتفاالت الثقافیة. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 
    بیان حول كیفیة تشجیع البرنامج على استخدام اللغة المستخدمة في المنزل لألطفال

 واألطفال في عمر المدرسة 
   في المنزل  بیان أو سیاسة حول كیفیة تحدث الموظفین بطالقة للغة (اللغات) المستخدمة

 مع األطفال طوال الیوم 
   بیان أو سیاسة حول كیفیة تخطیط الموظفین لألنشطة التي تدعم اللغة المستخدمة في

 المنزل لألطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت 
    بیان أو سیاسة حول كیفیة استخدام الموظفین للتحیة أو العبارات یومیًا من اللغات

 ألطفال والعائالتالمستخدمة في المنزل ل
   بیان أو سیاسة حول كیفیة استخدام الموظفین ألشكال التواصل غیر اللفظیة مع األطفال

واألطفال في عمر المدرسة والعائالت مثل اإلیماءات بالید وتعبیرات الوجھ ورفع  
الحواجب والنقرات اللفظیة مثل اإلشارات، أو أمممم أو ھمممم، أو ما إلى ذلك للمساعدة  

 تعبیر عن أفكارھم واحتیاجاتھم وما یكرھونھ والموافقات في ال

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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IP1:  یوفر البرنامج للعائالت وصفًا لكیفیة توفیر المواد والموارد حول البرامج
 Childالمجتمعیة و / أو الصحة العقلیة المجتمعیة و / أو بنوك الطعام و / أو 

Find و / أو الموارد الطبیة / المتعلقة بطب األسنان . 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یساعد ربط العائالت بموارد المجتمع العامة أو الخاصة في العثور على الخدمات التي یحتاجونھا.  
إن ضمان تلبیة احتیاجات األطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت األساسیة یعزز النمو  

 والتطور. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   قائمة شاملة بالموارد في المجتمع مع معلومات االتصال وكیفیة مشاركة ذلك مع العائالت 
  المجتمعسیاسة حول كیفیة إجراء اإلحاالت إلى موارد 
 عملیة ربط العائالت بموارد المجتمع 
    بیان حول الموارد المتاحة و / أو الخدمات و / أو اإلحاالت و / أو معلومات االتصال

 الخاصة بدعم الطفل والعائلة 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  تحسین الجودة إنشاء ھدف في خطة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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IP2:   یوفر البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة مخاطبتھم ومراقبتھم
 ورفاھیة األطفال واألطفال في عمر المدرسة كل یوم. للصحة االجتماعیة والعاطفیة 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

ترتبط الصحة االجتماعیة والعاطفیة ارتباًطا مباشًرا بالنمو والتعلم. یؤدي دعم تنمیة المھارات  
 االجتماعیة والعاطفیة إلى مزید من االھتمام بالمدرسة والتواصل مع األقران والنمو. 

 األدلة التي تلبي الغرض من المؤشرأمثلة على 

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   عملیة الستخدام المالحظات أو سجالت السلوك لمعالجة الصحة االجتماعیة والعاطفیة 
   للصحة العقلیة والرفاھیة خطة خاصة بالبرنامج 
  خطة خاصة بالبرنامج للصحة االجتماعیة والعاطفیة 
   سیاسة أو إجراءات الموظفین حول كیفیة مراقبة الصحة االجتماعیة والعاطفیة وكیفیة

 إعالم العائالت بذلك
   بیان حول كیفیة معالجة الصحة االجتماعیة والعاطفیة لألطفال واألطفال في عمر المدرسة

 األعمال الروتینیة واألنشطة الیومیة من خالل 
   بیان حول كیفیة معالجة البرنامج للصحة االجتماعیة والعاطفیة ومالحظتھا على أساس

 یومي
 یجب أن تشمل األدلة العائالت والموظفین.  

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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IP3:   یحتوي البرنامج على وصف للعائالت والموظفین حول منھجیتھم لمنع التعلیق
یتعلق بالسلوكیات الصعبة، بما في ذلك كیفیة مالحظة السلوكیات  والطرد فیما 

 ومعالجتھا.

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

عندما تقوم البرامج بتعلیق أو طرد األطفال واألطفال في عمر المدرسة، فإنھم یفقدون فرًصا  
ك، والحصول  للتواصل مع األطفال والبالغین اآلخرین، وتعلم طرق آمنة إلدارة العواطف والسلو

على رعایة متسقة. تشیر البیانات إلى أن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة یُطردون بمعدل ثالثة  
أضعاف األطفال في المراحل من ریاض األطفال حتى الصف الثاني عشر. عندما تشارك البرامج  

ضل الطرق  المعلومات حول السلوكیات الصعبة، فإنھا تساعد العائالت والموظفین على فھم أف
للتعامل مع السلوكیات الصعبة وتطبیقھا. ویساعد ذلك في االحتفاظ بالموظفین، والحفاظ على  

عملیات روتینیة ثابتة، وتقلیل التغیب عن العمل والمدرسة للعائالت، وخلق مفھوم إیجابي للذات،  
 وتقلیل عملیات الطرد. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (امج بتحمیل یقوم البرن 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   عملیة الستخدام المالحظات أو سجالت السلوك لمعالجة السلوكیات الصعبة 
  خطة مكافحة التعلیق والطرد خاصة بالبرنامج 
   فیما یتعلق بالتعامل مع السلوكیات    الطردو التعلیقمنع سیاسة أو إجراءات الموظفین بشأن

 الصعبة وكیفیة إعالم العائالت بذلك
  من خالل األعمال الروتینیة واألنشطة الیومیة  السلوكیات الصعبةبیان حول كیفیة معالجة 

 یجب أن تشمل األدلة العائالت والموظفین.  

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 التنفیذ المستقبلي:الھدف وخطة 

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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IP4:  یقدم البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة دعمھ لألمھات
 المرضعات. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تتخذه العائلة. یجب احترام جمیع خیارات التغذیة. تعتبر الرضاعة  الرضاعة الطبیعیة قرار شخصي 
الطبیعیة وسیلة مھمة لألمھات لالرتباط بأطفالھن وتوفر فوائد صحیة لألم والطفل. یمكن للبرامج أن  
تحدث فرقًا كبیًرا في دعم األمھات في مواصلة رحلة الرضاعة الطبیعیة. یؤدي الترحیب بالعائالت  

 قات إیجابیة بین الطفل واألم والبرنامج. المرضعة إلى عال

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

  ین یرضعون رضاعة طبیعیة   سیاسة أو إجراءات الموظفین بشأن دعم األطفال الذ 
  بیان یوضح مناطق الرضاعة الطبیعیة أو الرضاعة المحددة والمریحة والخاصة 
  بیان حول كیفیة دعم البرنامج للرضاعة الطبیعیة 

 یجب أن تشمل األدلة العائالت والموظفین.  

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة)  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36 شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL1:   یوفر البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة دعمھم لألطفال
الدراسیة،  واألطفال في عمر المدرسة لالنتقال إلى البرنامج، وبین البرامج أو الفصول 

 ودخول مدارس جدیدة. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تساعد السیاسات واإلجراءات التفصیلیة البرامج على إدارة األعمال بشكل ناجح وتسمح للعائالت  
والموظفین بفھم توجیھات البرنامج. قد تكون عملیات النقل صعبة على األطفال واألطفال في عمر  

ا سیحدث أثناء عملیات النقل یمكن أن یقلل من القلق لدى األطفال  المدرسة والعائالت. معرفة م
 واألطفال في عمر المدرسة والعائالت. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 ما یلي:   یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة 

    نموذج الكشف عن االتصال المكتمل، والمعلومات التي یمكن الكشف وتلك التي سیتم
 الكشف عنھا، وكیف سیتم إخطار العائالت بمشاركة المعلومات 

   قائمة شاملة بالمدارس في المجتمع مع معلومات االتصال وكیفیة مشاركة ذلك مع
 العائالت

 ج من البرنامجنسخة من معلومات التسجیل وعملیة الخرو 
   السیاسة أو اإلجراء الخاص بكیفیة دعم البرنامج لألطفال واألطفال في عمر المدرسة أثناء

 ترحیبھم باألطفال الجدد، والنقل بین الفصول الدراسیة، والنقل إلى برامج جدیدة 
 یجب أن تشمل األدلة العائالت والموظفین. 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 الوثیقة وموقعھا: اسم 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18عمر األطفال حدیثو المشي (من  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL2:   حول اإلجراءات الروتینیة للعنایة بالفم  یوفر البرنامج للعائالت وصفًا
لألطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 

 واألطفال في عمر المدرسة:

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تساعد إجراءات العنایة باألسنان الروتینیة على تعزیز العادات الصحیة عن طریق منع تسوس  
اللثة. إن استخدام النماذج لتوضیح كیفیة العنایة باألسنان واللثة یدعم العائالت التي   األسنان والتھاب

 ال تستطیع الوصول إلى رعایة األسنان.

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: یمكن أن 

   المراسالت المرسلة للعائالت حول أھمیة العنایة بالفم 
   الجدول الیومي بما في ذلك الوقت المخصص للعنایة بالفم إلى جانب بیان روتین العنایة

 بالفم
 صور ألطفال یشاركون في العنایة بالفم مع بیان یوضح روتین العنایة بالفم 
 العنایة بالفماء المتبع بشأن السیاسة أو اإلجر 

 االختیار لھذا المؤشر 

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL3 :  یوفر البرنامج للعائالت وصفًا للخبرات المقصودة والمخطط لھا لألطفال في
 عمر المدرسة والتي یجب أن تتضمن مجاالت المحتوى التالیة:

 االجتماعیة العاطفیة  •
 البدنیة   •
 األكادیمیة   •
 التعبیر اإلبداعي   •
 الثقافة   •
 تطویر الشخصیة  •
• STEM –   العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تضمن التجارب المخططة والمقصودة مشاركة األطفال في عمر المدرسة في التعلم خارج الیوم  
 الدراسي القیاسي. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   المراسالت التي یتم إرسالھا إلى العائالت بما في ذلك جمیع مجاالت المحتوى المطلوبة 
  سیاسة أو عملیة لتخطیط التجارب المقصودة بما في ذلك جمیع مجاالت المحتوى المطلوبة 
  منھج البرنامج لألطفال في عمر المدرسة بما في ذلك جمیع مجاالت المحتوى  بیان

 المطلوبة 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL4 : لكیفیة تعزیز صوت الشباب ومشاركتھم من خالل  یقدم البرنامج وصفًا
التخطیط لفرص مقصودة لألطفال في عمر المدرسة لتحدید األنشطة والخبرات  

 العملیة وقیادتھا. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یستفید األطفال في عمر المدرسة من أن یكون لھم رأي في تعلیمھم. تعمل البرامج التي تخلق مساحة  
فیھا األطفال في عمر المدرسة باألمان وأنھ یتم االستماع إلیھم واحترامھم على تمكین األطفال  یشعر 

في عمر المدرسة من االزدھار. یشجع صوت الشباب على المشاركة في التعلیم، والشعور باالنتماء، 
 ویبني مھارات القیادة لدى األطفال في عمر المدرسة: 

 ض من المؤشرأمثلة على األدلة التي تلبي الغر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   جدول یومي مع وقت لتقدیم المالحظات مع بیان صوت الشباب والمشاركة 
  ومشاركتھم  صوت الشباببیان منھج البرنامج حول 
  بیان البرنامج حول كیفیة تحدید األطفال في عمر المدرسة في األنشطة وقیادتھا 
  بیان حول كیفیة تعزیز صوت الشباب ومشاركتھم 

 االختیار لھذا المؤشر 

  یفي حالیًا 
 وموقعھا: اسم الوثیقة 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 المؤشر على نوع البرنامج التالي: ینطبق ھذا 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL5:   البرنامج لھ روتین یومي (جدول) یمكن التنبؤ بھ، ولكنھ مرن، وداعم لكل
 طفل وطفل في عمر المدرسة.

 یجب أن یتضمن الروتین الیومي، على األقل، ما یلي: 
(أمثلة: یمكن لألطفال واألطفال في عمر المدرسة اتخاذ خیارات    -اللعب الحر    •

فردیة وتغییر األنشطة وتكرار األنشطة وما إلى ذلك، من خالل الوقت الذي یقوده  
 الطفل ولیس المعلم) 

(أمثلة: یمكن لألطفال واألطفال في عمر المدرسة االنخراط في   - اللعب الجماعي   •
كبیرة مع أقرانھم، من خالل الموازنة بین الوقت الذي یقوده  مجموعات صغیرة أو 

 الطفل والوقت الذي یقوده المعلم) 
(أمثلة: وقت تناول الوجبات الخفیفة، والوجبات،   - إجراءات العنایة الروتینیة   •

واستراحات دخول الحمام، وتغییر الحفاضات، وغسل الیدین، والقیلولة، وما إلى  
 ذلك) 

ركیة اإلجمالیة (أمثلة: یشارك األطفال واألطفال في عمر  لعب المھارات الح  •
المدرسة في حركات كبیرة مثل الجري والقفز وركوب الخیل والتسلق وما إلى ذلك،  

 سواء في أماكن مغلقة أو في الھواء الطلق) 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

الروتین الیومي لألطفال  یستفید األطفال واألطفال في عمر المدرسة من الروتین المتسق. یوفر 
 واألطفال في عمر المدرسة إحساًسا بالراحة واألمان في معرفة ما سیحدث بعد ذلك. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 یقوم البرنامج بتحمیل روتین یومي (جدول) لكل فصل دراسي یتضمن، كحد أدنى: 
  اللعب الحر 
 اللعب الجماعي 
 إجراءات العنایة الروتینیة 
  الحركیة الضخمة مھارات اللعب 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 الفئات العمریة التالیة:ینطبق ھذا المؤشر على 
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 البرنامج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL6:   یوضح البرنامج أنھ ینفذ منھًجا من القائمة. یجب أن تكون أداة المنھج
 المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

ھج الموظفین بدلیل لدعم تنمیة األطفال وتعلمھم. تدعم أدوات المناھج الدراسیة التي  تزود أدوات المنا
 تستند إلى البحث وأفضل الممارسات فھم الموظفین لكیفیة دعم نمو كل طفل على أفضل وجھ ممكن. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

    التواصل مع العائالت حول الدروس التي شارك فیھا األطفال على مدار الیوم أو
 األسبوع 

 خطط الدروس المكتملة بما في ذلك مكونات المنھج 
   خطط الدروس المكتملة في قالب المنھج 
  و اإلجراء بشأن كیفیة استخدام الموظفین للمنھج لتوجیھ ممارسات صنع القرار  السیاسة أ

 والتدریس 
  البرنامج  منھجبیان 
 مالحظات أو تأمالت تخطیط الموظفین فیما یتعلق باألنشطة و / أو التعدیالت 

 قائمة أدوات الفحص والتقییم والمناھج المعتمدة 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 وموقعھا: اسم الوثیقة 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •

https://greatstarttoquality.org/wp-content/uploads/2022/03/Approved-Screening-Assessment-and-Curriculum-Tools_List_3.2022-1-1.pdf
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CIL7:   یوضح البرنامج أنھ یكمل أداة فحص تنمویة سنویًا من القائمة. یجب أن
المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر  تكون أداة الفحص 

 الخدمات لھم. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تقوم أدوات الفحص التنموي بجمع المعلومات الحالیة حول التطور العام للطفل. یمكن للموظفین 
والعثور على الخدمات المناسبة  والعائالت استخدام البیانات لتحدید نقاط القوة ومجاالت االھتمام 

 للطفل. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   حص التنموي لتحدید مجاالت  سیاسة أو إجراء بشأن كیفیة استخدام الموظفین ألدوات الف
 االھتمام وعمل اإلحاالت للخدمات 

   سیاسة أو إجراء بشأن كیفیة استخدام الموظفین ألدوات الفحص التنموي لتخطیط األنشطة
 لألطفال 

  عملیة إبالغ العائالت بنتائج الفحص 
   عملیة إجراء أو مراجعة أدوات الفحص التنموي المكتملة 
  المطبقة في البرنامج  أداة الفحص التنمويبیان یصف 

 قائمة أدوات الفحص والتقییم والمناھج المعتمدة

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  خطة تحسین الجودة إنشاء ھدف في  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •

https://greatstarttoquality.org/wp-content/uploads/2022/03/Approved-Screening-Assessment-and-Curriculum-Tools_List_3.2022-1-1.pdf
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CIL8:  ) على األقل في العام من 2یُظھر البرنامج أنھ یكمل أداة تقییم الطفل مرتین (
القائمة. یجب أن تكون أداة التقییم المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال 

 الذین یتم توفیر الخدمات لھم. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

توفر أدوات تقییم الطفل معلومات مستمرة حول التقدم في النمو الفردي للطفل. وھذا یضمن أن  
 التعلیم والمحتوى یلبیان االحتیاجات التنمویة لكل طفل. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (ل یقوم البرنامج بتحمی 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   نسخة من أداة تقییم الطفل المكتملة 
  عملیة إكمال تقییمات الطفل 
  بیان حول كیفیة استخدام الموظفین لنتائج تقییم الطفل لتحدید مجاالت النمو 
 دام الموظفین لنتائج تقییم الطفل للتخطیط ألنشطة األطفال بیان حول كیفیة استخ 
  التي تم تطبیقھا في البرنامج وعدد مرات إكمالھا أداة تقییم الطفلبیان یوضح 

 مناھج المعتمدةقائمة أدوات الفحص والتقییم وال

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 الفئات العمریة التالیة:ینطبق ھذا المؤشر على 
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 المجموعة رعایة األطفال للعائلة /  •

https://greatstarttoquality.org/wp-content/uploads/2022/03/Approved-Screening-Assessment-and-Curriculum-Tools_List_3.2022-1-1.pdf
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CIL9:   یُظھر البرنامج أنھ یشارك نتائج أداة تقییم طفل مكتملة من القائمة بطریقة
مقصودة مع العائالت مرتین في العام لجمیع األطفال. یجب أن تكون أداة التقییم  
 المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم. 

 ھًما لماذا یعد ھذا المؤشر م
تتیح مشاركة التقدم في النمو الفردي للطفل للعائالت والموظفین العمل معًا. باستخدام نتائج التقییم 
لمناقشة تطور الطفل، یمكن للموظفین والعائالت إنشاء أھداف قصیرة وطویلة المدى للطفل وسد  

 الفجوة بین المنزل والبرنامج. 
 المؤشرأمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من 

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 
 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   التواصل مع العائالت حول تقییمات األطفال 
 نسخة من نماذج اجتماع العائلة المكتملة 
  عملیة إبالغ العائالت بنتائج تقییم الطفل 
    سیاسة الموظفین حول كیفیة إبالغ العائالت بنتائج التقییم والعمل معًا لتحدید األھداف

 الفردیة لألطفال 
   بیان حول كیفیة مشاركة المالحظات أو المشاھدات القصصیة المستخدمة إلثراء أداة

 التقییم مع العائالت
  الطفل لتحدید مجاالت النموبیان حول كیفیة استخدام الموظفین والعائالت لنتائج تقییم 

ال یمكن الحصول على رصید لھذا المؤشر إذا لم یتم الحصول على الرصید الخاص بمؤشر 
 ). CIL8أداة تقییم الطفل (

 قائمة أدوات الفحص والتقییم والمناھج المعتمدة

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة)  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 رعایة الطفل مركز  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •

https://greatstarttoquality.org/wp-content/uploads/2022/03/Approved-Screening-Assessment-and-Curriculum-Tools_List_3.2022-1-1.pdf
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CIL10:   یوضح البرنامج أنھ یستخدم أداة تقییم الطفل من القائمة على جمیع األطفال
للتخطیط للتجارب والتفاعالت. یجب أن تكون أداة التقییم المستخدمة مناسبة لنوع  

 الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم. 

 عد ھذا المؤشر مھًما لماذا ی

یسمح توثیق تطور األطفال للموظفین بالتخطیط للتجارب الیومیة ودعم التعلم المستمر. یستخدم  
الموظفون نتائج تقییم الطفل للتخطیط للتجارب لكل طفل على حدة ولمجموعات من األطفال وللفصل  

 بأكملھ. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   خطط الدروس الفردیة على أساس نتائج التقییم 
  عملیة استخدام نتائج تقییم الطفل لتوفیر المعلومات للتخطیط للدرس 
   وظفین لنتائج تقییم الطفل للتخطیط ألنشطة األطفال بیان حول كیفیة استخدام الم 
   بیان یوضح أداة تقییم الطفل التي یتم تنفیذھا في البرنامج وكیفیة استخدام النتائج لتخطیط

 التعلیمات
ال یمكن الحصول على رصید لھذا المؤشر إذا لم یتم الحصول على الرصید الخاص بمؤشر 

 ). CIL8أداة تقییم الطفل (

 قائمة أدوات الفحص والتقییم والمناھج المعتمدة

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 م الوثیقة وموقعھا: اس

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18المشي (من عمر األطفال حدیثو  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •

https://greatstarttoquality.org/wp-content/uploads/2022/03/Approved-Screening-Assessment-and-Curriculum-Tools_List_3.2022-1-1.pdf
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CIL11 : 3مقیاس التقییم البیئي ( أكمل البرنامج-RSE(  لتقییم  أو التقییم الذاتي
لكل فئة عمریة / فصل   )SEL PQAجودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (

 دراسي. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما  
یتعلم األطفال واألطفال في عمر المدرسة من خالل التجارب مع األشخاص واألماكن. توفر  

المساحات الداعمة لكل طفل وطفل في عمر المدرسة فرًصا للتعلم والراحة واالستقاللیة  
 من مخاطر اإلصابة كما تعزز التنمیة.  المنظمةو  اآلمنةواالستكشاف. تقلل األماكن 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر
) أو التقییم الذاتي لتقییم جودة  ERS-3یقوم البرنامج بتحمیل نسخة من مقیاس التقییم البیئي (

 ة / فصل دراسي. ) لكل فئة عمری SEL PQAبرنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي:  
  ) نسخة من التقییم الذاتي لمقیاس التقییم البیئيERS-3  / المكتمل لكل فئة عمریة (

 فصل دراسي 
   قییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (نسخة من التقییم الذاتي لتSEL PQA  (

 المكتمل لكل فئة عمریة / فصل دراسي

 ) ERS-3مقیاس التقییم البیئي ( 
مقیاس التقییم البیئي لألطفال الرضع / األطفال حدیثي المشي®، الطبعة الثالثة   •

)ITERS-3™ ( 
 ) ™ECERS-3الثالثة (مقیاس التقییم البیئي للطفولة المبكرة®، الطبعة  •
 )™FCCERS-3مقیاس التقییم البیئي لرعایة األطفال للعائلة®، الطبعة الثالثة ( •

) یستخدم للمراكز التي بھا فصول  SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (
 دراسیة تخدم األطفال في عمر المدرسة: 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 الوثیقة وموقعھا: اسم 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 
 ) ھذا البرنامج معتمد من الجمعیة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغارNAEYC  أو (

) أو یتلقى التمویل من  NAFCCالجمعیة الوطنیة لرعایة العائلة والطفل (
 .Early Head Startأو  Head Startأو  GSRPبرامج 

 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة: 
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL12:  تحتوي كل مساحة رعایة أولیة یستخدمھا األطفال واالطفال من عمر
 لضوء الطبیعي.المدرسة على مدار الیوم على مصدر ل 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

للضوء الطبیعي تأثیرات مھدئة لألطفال واألطفال في عمر المدرسة مما یساعد على التحكم في  
جدولھم الیومي للنوم والیقظة. یدعم التعرض للضوء الطبیعي أیًضا التركیز المستمر والتعلم طوال  

 الیوم. 

 ن المؤشرأمثلة على األدلة التي تلبي الغرض م

 لكل فصل دراسي توضح الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1صورة واحدة (یقوم البرنامج بتحمیل 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي: 

   باب بھ نافذة تطل على األماكن المفتوحة 
  باب زجاجي یطل على األماكن المفتوحة 
 كوة 
 المناور األنبوبیة  /أنابیب الضوء 
   نافذة تطل على األماكن المفتوحة 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 التالیة:ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة 
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 رعایة الطفل مركز  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL13:   البرنامج لدیھ حق الوصول الستكشاف مساحة خارجیة تتضمن عناصر
 من الطبیعة.

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یعد قضاء الوقت في الطبیعة أمًرا مھًما لإلبداع وحل المشكالت والتنمیة البدنیة والتعلم. یساعد قضاء  
األماكن الطبیعیة األطفال واألطفال في عمر المدرسة على الحصول على الھواء النقي،  الوقت في 

 والتمتع بصحة أفضل، والشعور بالھدوء بشكل أكبر. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر2صورتین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 على األقل من المواد الطبیعیة التالیة:  )2اثنتین (الي الجودة على یجب أن یشتمل الدلیل ع

  مغذیات الطیور أو الحیوانات 
  التراب أو الرمل 
 الزھور أو النباتات 
   األعشاب 
  قطع أو جذوع األشجار 
   الطحالب 
  الغطاء الطبیعي لألرض 
  الصخور 
   األشجار أو الشجیرات 
   المواد الطبیعیة األخرى 

 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 األطفال للعائلة / المجموعة  رعایة •
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CIL14:   یقدم البرنامج دلیًال على المشاركة في منظمة مھنیة محلیة أو حكومیة أو
 وطنیة تعزز ممارسات الطفولة المبكرة للبرنامج.

 عینة للمنظمات، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر:
عضویة منظمة الطفولة المبكرة أو األطفال في عمر المدرسة على المستوى الوطني    •

 وعلى مستوى الوالیة 
 مجموعات النظراء (االجتماعات الشخصیة وجًھا لوجھ / عبر اإلنترنت شھریًا)  •
 اجتماعات مجموعة المدیرین (االجتماعات الشخصیة وجًھا لوجھ / عبر اإلنترنت شھریًا)   •
 التجارة عضویة غرفة   •
•  Great Start Collaborative 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما
تسمح المشاركة في المنظمات المھنیة للموظفین والبرامج بتحسین الخدمات التي یقدمونھا. تزید ھذه 

الفرص من فھم المشكالت التي تواجھ برامج رعایة الطفل وأفضل الممارسات واألبحاث الجدیدة  
 لم المستمر إلى النمو العام للموظفین والبرامج والموارد المتاحة للعائالت. للموظفین. یؤدي التع

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر 
 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة. ) أو أكثر2جزأین (یقوم البرنامج بتحمیل 

 مما یلي لتوضیح العضویة أو االنتماء لمنظمة مھنیة: )1واحد (قم بتحمیل  
 نسخة من بطاقة العضویة   •
 نسخة من جدول أعمال االجتماع  /محضر االجتماع  • •
 نسخة من قائمة العضویة  •

 من الوثائق الداعمة التالیة التي توضح المشاركة في منظمة مھنیة: )1واحدة (قم بتحمیل وثیقة  
 بیان التعلم الشخصي للعضو من المشاركة في منظمة مھنیة •
 مثال على كیفیة استخدام المعلومات    •
 المراسالت مع أعضاء المجموعة اآلخرین •
 صور للموظف (الموظفین) الفردي المشاركین في نشاط منظمة رسمیة  •
 المشاركة في تعلم النظراء (لوحة المناقشة) توثیق  •

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 العمریة التالیة:ینطبق ھذا المؤشر على الفئات 
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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CIL15 :) على األقل، في خطة تحسین الجودة، یدعمان  2البرنامج لھ ھدفین (
 التحسین على أساس التفكیر الذاتي للبرنامج. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

لرعایة الطفل. یُظھر التخطیط لمجاالت  یعتمد التفكیر الذاتي على الممارسات الحالیة عالیة الجودة  
التحسین بناًء على التفكیر الذاتي تفاني البرنامج في تقدیم رعایة عالیة الجودة. یوضح وجود ھدف  

 خطة البرنامج بشأن التقدم. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

(حالیان أو مكتمالن بعد التقدیم األولي للتفكیر الذاتي) في خطة تحسین الجودة على    )2( ھدفانركز 
 التفكیر الذاتي.

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة)  -ال یفي في ھذا الوقت 
 المستقبلي:الھدف وخطة التنفیذ 

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على الفئات العمریة التالیة:
 شھًرا)  18األطفال الرضع (من عمر الوالدة إلى  •
 شھًرا) 36شھًرا إلى  18األطفال حدیثو المشي (من عمر  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة (من  •
 عاًما)  12أشھر إلى  9أعوام و 4األطفال في عمر المدرسة (من   •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD1:   أكمل جمیع الموظفین القادة والمساعدین ومن عمر المدرسة ما ال یقل عن
التركیز  شھًرا الماضیة* مع   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2ساعتین (

 على الفئة العمریة التي یتم توفیر الخدمات لھا. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یتیح التعلم المستمر للقائد والمساعد والموظفین العاملین مع األطفال في عمر المدرسة مواكبة  
دیم رعایة  الممارسات المناسبة للعمر. یتیح فھم الفئة العمریة التي یتم توفیر الخدمات لھا للموظفین تق

 عالیة الجودة. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
وھذا یشمل القائد والمساعد والموظفین العاملین مع األطفال في عمر المدرسة. وال یشمل   •

المساعدین أو البدالء أو الموظفین  المسؤول أو مدیر البرنامج أو المدیرین المساعدین أو 
غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي  

 الحافالت أو موفري الرعایة االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 
یتم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في   •

 غین إلى األطفال. ترخیص نسب البال
 وفیر الموظفینت

  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 

 شھًرا من تاریخ تقدیم التفكیر الذاتي 12*یجب أن یتم التطویر المھني في غضون 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة)  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي:  ینطبق
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD2:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة
في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي المدرسة ما ال یقل عن ساعتین  

شھًرا الماضیة مع التركیز على واحد   12التطویر المھني خالل الـ ) من تدریب 2(
 ) مما یلي:1(

 السلوكیات الصعبة  •
 التعلیق  منع •
 الطرد  •
 الصحة النفسیة  •
 الممارسات الواعیة بالصدمات  •
 الصحة االجتماعیة والعاطفیة  •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 
الممارسات. یساعد فھم ھذه الموضوعات في االحتفاظ  یتیح التعلم المستمر للموظفین مواكبة أفضل 

بالموظفین، والحفاظ على عملیات روتینیة ثابتة، وتقلیل التغیب عن العمل والمدرسة للعائالت، وخلق  
 مفھوم إیجابي للذات، وتقلیل عملیات الطرد. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر
 MiRegistryالل أخذ ساعات التطویر المھني من خ یجب •
الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول  یتضمن ذلك  •

ومساعد المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر   الدراسیة، 
المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن  

س أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة  ال یقومون بالتدری 
 االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 

یتم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في   •
 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 وفیر الموظفینت
  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 شھًرا من تاریخ تقدیم التفكیر الذاتي 12*یجب أن یتم التطویر المھني في غضون 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر  •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 البرنامج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD3:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة
في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي المدرسة ما ال یقل عن ساعتین  

ا* الماضیة مع التركیز على واحد  شھرً  12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2(
 ) مما یلي:1(

 الثقافة  •
 التنوع •
 اإلعاقات  •
 الممارسات الشاملة  •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 
یتیح التعلم المستمر للموظفین مواكبة أفضل الممارسات. إن فھم ھذه الموضوعات یدعم الموظفین  

 وع والقدرات المختلفة لألطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت. لدمج التن 
 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول  یتضمن ذلك  •

ومساعد المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر   الدراسیة، 
المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن  

ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة  
 االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 

تم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في  ی  •
 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 وفیر الموظفینت

  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 ر الذاتيشھًرا من تاریخ تقدیم التفكی  12*یجب أن یتم التطویر المھني في غضون 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر  •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 مج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنا
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD4:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة
في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي المدرسة ما ال یقل عن ساعتین  

شھًرا* الماضیة مع التركیز على   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2(
 مشاركة العائلة.

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یتیح التعلم المستمر للموظفین مواكبة أفضل الممارسات. یدعم فھم ھذه الموضوعات معرفة  
الموظفین بمشاركة العائلة من حیث صلتھا برعایة األطفال واألطفال في عمر المدرسة وتقدیم  

 الخدمات لھم. 

 على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر أمثلة

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول  یتضمن ذلك  •

ومساعد المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر   الدراسیة، 
المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن  

ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة  
 االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 

تم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في  ی  •
 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 وفیر الموظفینت

  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 ر الذاتيشھًرا من تاریخ تقدیم التفكی  12*یجب أن یتم التطویر المھني في غضون 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر  •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 مج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنا
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD5 : أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة
في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي المدرسة ما ال یقل عن ساعتین  

شھًرا* الماضیة مع التركیز على عوامل   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2(
 . ™Strengthening Familiesحمایة 

 ) أفكار رئیسیة:5ار عمل عوامل الحمایة على خمس ( یحتوي إط
 مرونة أولیاء األمور   •
 الروابط االجتماعیة  •
 معرفة كیفیة رعایة األطفال وتنمیة الطفل   •
 الدعم الملموس في أوقات الحاجة   •
 الكفاءة االجتماعیة والعاطفیة لألطفال   •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 
بة أفضل الممارسات. یساعد فھم عوامل الحمایة العائالت على  یتیح التعلم المستمر للموظفین مواك

 بناء المرونة وتكوین العالقات والوصول إلى الخدمات والموارد في المجتمع.
 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
مدیر في عالمة تبویب الفصول  الشخص المرتبط كمسؤول / یتضمن ذلك  •

ومساعد المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر   الدراسیة، 
المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن  

عایة  ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الر
 االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 

یتم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في   •
 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 وفیر الموظفینت
  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 شھًرا من تاریخ تقدیم التفكیر الذاتي 12المھني في غضون *یجب أن یتم التطویر 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر  •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 البرنامج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD6:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة
في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي المدرسة ما ال یقل عن ساعتین  

ا* الماضیة مع التركیز على  شھرً  12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2(
 منھجیات عدم التحیز. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یمكن أن یتسبب التحیز الالواعي في إلحاق الضرر باألطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت.  
إن إدراك التحیز الفردي یسمح للموظفین بإنشاء بیئة تعلیمیة آمنة وشاملة ومحترمة تدعم جمیع  

 ل والعائالت والحفاظ علیھا. األطفا

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول  یتضمن ذلك  •

ومساعد المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر   الدراسیة، 
المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن  

ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة  
 االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 

تم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في  ی  •
 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 وفیر الموظفینت

  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 التفكیر الذاتيشھًرا من تاریخ تقدیم  12*یجب أن یتم التطویر المھني في غضون 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر  •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 البرنامج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD7:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة
شھًرا*   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2في المدرسة / المالك ساعتین ( 

 لة. الماضیة مع التركیز على ممارسات األعمال الفعا

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یسمح التعلم المستمر للمسؤول / مدیر البرنامج / المشرف على موقع األطفال من عمر المدرسة /  
 المالك بمواكبة أفضل الممارسات التجاریة. یدعم فھم ھذه الموضوعات نجاح الشركة / البرنامج.

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
ینطبق ذلك على الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة.   •

وال ینطبق على المدیر المساعد أو القائد أو المساعد أو الموظفین العاملین مع األطفال في  
وظفي الدعم ممن ال یقومون  عمر المدرسة أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو م

بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة االحتیاطیة في  
 حاالت الطوارئ. 

 توفیر الموظفین 

   المسؤول / المدیر متصل بملف تعریف المؤسسة وعالمة تبویب الفصول
 الدراسیة

  مراجعة تقریر التطویر المھني 
 شھًرا من تاریخ تقدیم التفكیر الذاتي 12المھني في غضون *یجب أن یتم التطویر 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمى الوظیفي التالي للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD8 : / المشرف على موقع عمر الدراسة أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج
شھًرا   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2في المدرسة / المالك ساعتین ( 

) أو نظام درجات تقییم الفصول ERSالماضیة مع التركیز مقاییس التقییم البیئي (
 SEL) أو تقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (CLASSالدراسیة (
PQAلتجھیز المراقبة في الموقع. ) من أجل ا 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

یسمح التعلم المستمر للمسؤول / مدیر البرنامج / المشرف على موقع األطفال من عمر المدرسة /  
المالك بمواكبة أفضل الممارسات. یدعم فھم كیفیة استخدام ھذه األدوات لتقییم البرمجة تحسین  

 الجودة. 

 األدلة التي تلبي الغرض من المؤشرأمثلة على 

 MiRegistryأخذ ساعات التطویر المھني من خالل  یجب •
ینطبق ذلك على الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة.   •

وال ینطبق على المدیر المساعد أو القائد أو المساعد أو الموظفین العاملین مع األطفال في  
لبدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن ال یقومون  عمر المدرسة أو ا

بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة االحتیاطیة في  
 حاالت الطوارئ.   

 وفیر الموظفینت

   المسؤول / المدیر متصل بملف تعریف المؤسسة وعالمة تبویب الفصول
 الدراسیة

  التطویر المھني مراجعة تقریر 
 شھًرا من تاریخ تقدیم التفكیر الذاتي 12*یجب أن یتم التطویر المھني في غضون 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمى الوظیفي التالي للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي:  
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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PD9:  / المشرف على موقع عمر الدراسة أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج
) ساعات إضافیة  8في المدرسة / المالك والقائد والمساعد وموظفي المدرسة ثماني (

من التدریب بما یتجاوز متطلبات الترخیص في مجاالت االھتمام أو التي تتوافق مع  
 شھًرا* الماضیة.  12أھداف التطویر المھني الفردیة خالل الـ 

 مھًما لماذا یعد ھذا المؤشر 

یتیح التعلم المستمر للموظفین مواكبة أفضل الممارسات. یدعم فھم ھذه الموضوعات احتیاجات  
 األطفال واألطفال في عمر المدرسة والعائالت. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول  یتضمن ذلك  •
ومساعد المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر   الدراسیة، 

المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن  
ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة  

 االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 
تم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في  ی  •

 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 
 MiRegistryساعات التطویر المھني التي یتم أخذھا من خالل  •

 وفیر الموظفینت

  جمیع الموظفین مرتبطون بملف تعریف المنظمة 
  مراجعة تقریر التطویر المھني 

 شھًرا من تاریخ تقدیم التفكیر الذاتي 12م التطویر المھني في غضون *یجب أن یت 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین: 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر   •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 امج التالي: ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرن
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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SQ1:  مؤھالت المدیر / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في
 المدرسة / المالك 

المدیر / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك یمتلك على  
 األقل: 
(رعایة األطفال    .MiRegistryالمستوى التأسیسي الثاني للمسار الوظیفي في  •

 للعائلة فقط) 
 . MiRegistryالمستوى االحترافي األول للمسار الوظیفي في  •
 . MiRegistryالمستوى االحترافي الثاني للمسار الوظیفي في  •
 .MiRegistryالمستوى االحترافي الثالث "ب" للمسار الوظیفي في   •
 .MiRegistryالمستوى االحترافي الثالث "أ" للمسار الوظیفي في  •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

 موظفو دعم التعلیم والتدریب لتوفیر رعایة جیدة ودعم نمو األطفال وتعلمھم.

 شرأمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤ

 MiRegistryمستوى المسار الوظیفي في  

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
مؤشر مؤھالت المسؤول / مدیر البرنامج / المشرف على موقع األطفال من عمر  

 المدرسة / المالك یفي حالیًا بما یلي: 

  حالیًا ال یفي 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

 توفیر الموظفین 

  یرتبط المسؤول / المدیر بملف تعریف المنظمة 
 یرتبط المسؤول / المدیر بعالمة تبویب الفصول الدراسیة 
   تم إرسال المؤھالت إلىMiRegistry  للتحقق منھا 

 ھذا المؤشر على المسمى الوظیفي التالي للموظفین:ینطبق 
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي:  
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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SQ2: مؤھالت موظف البرنامج 
والمساعدین والموظفین العاملین مع األطفال في عمر المدرسة یمتلكون  ٪ من القادة  50

 على األقل ما یلي: 
(رعایة األطفال   .MiRegistryالمستوى التأسیسي الثاني للمسار الوظیفي في  •

 عاًما)  12أعوام إلى  5للعائلة والمراكز من عمر 
 . MiRegistryالمستوى االحترافي األول للمسار الوظیفي في  •
 . MiRegistryالمستوى االحترافي الثاني للمسار الوظیفي في  •
 . MiRegistryالمستوى االحترافي الثالث للمسار الوظیفي في  •

% من القادة والمساعدین والموظفین العاملین مع األطفال في عمر المدرسة یمتلكون  100
 على األقل ما یلي: 

(رعایة األطفال   .MiRegistryالمستوى التأسیسي الثاني للمسار الوظیفي في  •
 عاًما)  12أعوام إلى  5للعائلة والمراكز من عمر 

 . MiRegistryالمستوى االحترافي األول للمسار الوظیفي في   •
 . MiRegistryالمستوى االحترافي الثاني للمسار الوظیفي في  •
 . MiRegistryالمستوى االحترافي الثالث للمسار الوظیفي في  •

 المؤشر مھًما لماذا یعد ھذا 
 موظفو دعم التعلیم والتدریب لتوفیر رعایة جیدة ودعم نمو األطفال وتعلمھم.

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

وھذا یشمل القائد والمساعد والموظفین العاملین مع األطفال في عمر المدرسة. وال یشمل   •
الثابتین أو موظفي الدعم ممن ال یقومون بالتدریس  المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر 

أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة االحتیاطیة في حاالت  
 الطوارئ. 

یتم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في   •
 ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 MiRegistryمستوى المسار الوظیفي في  

 االختیار لھذا المؤشر
  یفي حالیًا 

 مؤشر مؤھالت الموظف مدفوع األجر یفي حالیًا بما یلي: 

  ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 التنفیذ المستقبلي:الھدف وخطة 

 توفیر الموظفین 

  یتصل جمیع موظفي البرنامج بملف تعریف المنظمة 
 یتصل جمیع موظفي البرنامج بعالمة تبویب الفصل الدراسي 
  تم إرسال جمیع مؤھالت موظفي البرنامج إلىMiRegistry  للتحقق منھا 

 للموظفین:ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة 
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 معلم في عمر المدرسة  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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AM1:  الموظفین. قام البرنامج بكتابة سیاسات وإجراءات شؤون 

 یجب أن تتضمن سیاسات وإجراءات شؤون الموظفین المكتوبة، على األقل، ما یلي: 

 توجیھ البرنامج  •
 سیاسة المرض / الغیاب  •
 االمتیازات ووقت اإلجازة مدفوعة األجر   •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

البرنامج وتوقعاتھ. یساعد ذلك  تساعد السیاسات واإلجراءات المكتوبة الموظفین على فھم توجیھات 
 الموظفین على معرفة كیف یتم استقبالھم ودعمھم في البرنامج.

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 یقوم البرنامج بتحمیل سیاسات أو إجراءات مكتوبة توضح الممارسة عالیة الجودة. 

 یمكن أن تشمل األدلة عالیة الجودة ما یلي:  

    سیاسات أو إجراءات شؤون الموظفین بما في ذلك، على األقل، النقاط النقطیة الثالثة
 ) الموجودة داخل المؤشر 3(
 ) الموجودة داخل المؤشر 3عقد الموظفین بما في ذلك، على األقل، النقاط النقطیة الثالثة ( 
  ،الموجودة داخل  3على األقل، النقاط النقطیة الثالثة (كتیب الموظفین بما في ذلك (

 المؤشر 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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C-AM2:  .یوضح البرنامج كیف یكمل التقییمات السنویة وأھداف األداء الفردي 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

الموظفین على فھم أدائھم ومعرفة مجاالت النمو. یساعد وضع أھداف  تساعد التقییمات السنویة 
 األداء الموظفین على مواصلة التعلم ویدعم النمو الشخصي. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 األدلة عالیة الجودة ما یلي: یمكن أن تشمل 

   نماذج التقییم بما في ذلك قسم الھدف الفردي 
 سیاسات / إجراءات التقییم 
  نموذج التقییم الكامل 
  نموذج تحدید ھدف األداء المكتمل 

 یجب أن تمثل األدلة موفري الخدمة والموظفین. 

ومساعد   الدراسیة، الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول یتضمن ذلك 
المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر المدرسة. وال یشمل المساعدین 

أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ  
 طوارئ. أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة االحتیاطیة في حاالت ال

یتم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في ترخیص   
 نسب البالغین إلى األطفال. 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 التنفیذ المستقبلي:الھدف وخطة 

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین:
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر   •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 المعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال للعائلة •
 م في عمر المدرسة معل •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
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F-AM3:   یُظھر الموفر والموظفون كیف یكملون التقییم الذاتي السنوي إلنشاء
 أھداف أداء فردیة. 

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

الحالي ومعرفة مجاالت النمو. یساعد  یساعد التقییم الذاتي موفر الرعایة والموظفین على فھم أدائھم 
 وضع أھداف األداء موفر الرعایة على مواصلة التعلم ویدعم النمو الشخصي. 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 من األدلة التي تظھر الممارسة عالیة الجودة.  ) أو أكثر1جزء واحد (یقوم البرنامج بتحمیل 

 الجودة ما یلي: یمكن أن تشمل األدلة عالیة 

   نماذج التقییم الذاتي بما في ذلك قسم الھدف الفردي 
  سیاسات / إجراءات التقییم الذاتي 
  نموذج التقییم الذاتي الكامل 
  نموذج تحدید ھدف األداء المكتمل 

 یجب أن تمثل األدلة موفري الخدمة والموظفین. 

ومساعد   الفصول الدراسیة، الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب یتضمن ذلك 
المدیر، والقائد، والمساعد، والموظفین العاملین مع األطفال من عمر المدرسة. وال یشمل المساعدین 

أو البدالء أو الموظفین غیر الثابتین أو موظفي الدعم ممن ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ  
 االت الطوارئ. أو موظفي الحافالت أو موفري الرعایة االحتیاطیة في ح

یتم تعریف الموظفین المساعدین على أنھم موظفین مجدولین بانتظام یتم تضمینھم في ترخیص   
 نسب البالغین إلى األطفال. 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  إنشاء ھدف في خطة تحسین الجودة  -ال یفي في ھذا الوقت 
 وخطة التنفیذ المستقبلي:الھدف  

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على المسمیات الوظیفیة التالیة للموظفین:
 الشخص المرتبط كمسؤول / مدیر في عالمة تبویب الفصول الدراسیة •
 مساعد المدیر   •
 موفر الرعایة الرئیسي / المعلم •
 للعائلةالمعلم المساعد / مساعد رعایة األطفال  •
 معلم في عمر المدرسة  •

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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AM4 :.البرنامج لدیھ خطة الستدامة األعمال 
 عینة للموضوعات، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر: 

 التخطیط للمیزانیة   •
 إستراتیجیات خفض التكلفة  •
 التقاریر المالیة •
• Great Start Collaborative 
 الحفاظ على خدمات البرنامج  •
 التسویق  •
 تعیین الموظفین واالحتفاظ بھم •

 لماذا یعد ھذا المؤشر مھًما 

تساعد خطة استدامة األعمال المكتوبة البرامج وموفري الرعایة على تشغیل برنامج ناجح والحفاظ  
 لألطفال واستمرار وصول العائالت إلى الرعایة. علیھ. وھذا یؤدي إلى نتائج أفضل 

 أمثلة على األدلة التي تلبي الغرض من المؤشر

 یقوم البرنامج بتحمیل خطة استدامة األعمال تظھر ممارسة عالیة الجودة. 

 االختیار لھذا المؤشر

  یفي حالیًا 
 اسم الوثیقة وموقعھا: 

   ال یفي حالیًا 

  في خطة تحسین الجودة إنشاء ھدف  -ال یفي في ھذا الوقت 
 الھدف وخطة التنفیذ المستقبلي:

  ال یتماشى مع فلسفة البرنامج 

 ینطبق ھذا المؤشر على نوع البرنامج التالي: 
 مركز رعایة الطفل  •
 رعایة األطفال للعائلة / المجموعة  •
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 مسرد المصطلحات 
 مالحظة قصصیة 

 سجل لحدث في یوم الطفل یصف بدقة ما قالھ الطفل أو فعلھ أثناء التفاعل مع شخص آخر أو البیئة المحیطة بھ.   

 الموظفون المساعدون
 الموظفون المجدولون بانتظام والذین یتم تضمینھم في ترخیص نسب البالغین إلى األطفال. 

 إجراءات العنایة الروتینیة 
 وقت تناول الوجبات الخفیفة، والوجبات، واستراحات دخول الحمام، وتغییر الحفاضات، وغسل الیدین، والقیلولة، وما إلى ذلك  

 مستوى المسار الوظیفي  
مستوى مسار وظیفیًا بناًء على التعلیم والتدریب الذي تم التحقق منھ   MiRegistryالمسار الوظیفي ھو نموذج لمھنیي الطفولة المبكرة واألطفال في عمر المدرسة لتطویر تعلیمھم وتدریبھم. یتم منح أعضاء  

 . یمكن لألعضاء عرض مستوى المسار الوظیفي الخاص بھم عن طریق تسجیل الدخول إلى حساباتھم.MiRegistryفي نظام 

 السلوكیات الصعبة  
قع. یمكن تعریف السلوك الصعب على أنھ نمط من السلوك الذي یتعارض مع التعلم األمثل للطفل أو معرض لخطر التدخل فیھ ویمكن بینما یتعلم األطفال تطویر ضبط النفس، فإن السلوك الصعب أمر شائع ومتو 

 أن یشمل سلوكیات مثل البكاء أو العدوانیة أو التحدي. 

 تطویر الشخصیة 
 والمواطنة وضبط النفس. فھي تعزز بیئة تعلیمیة صحیة وآمنة وداعمة تدعم المھمة األساسیة للمدرسة، وھي التعلیم. صفات مثل الرعایة والمسؤولیة واحترام الذات واآلخرین واإلنصاف والجدارة بالثقة 

 أداة تقییم الطفل  
 حسینھا.أداة تُستخدم لجمع معلومات مستمرة ومكثفة عن تطور الطفل ونموه وتعلمھ للمساعدة في تتبع مواضع تطورھم والمجاالت التي یحتاجون إلى ت  

 Child Find 
، والذي یتطلب من المدارس تحدید جمیع األطفال وتحدید موقعھم وتقییمھم، من عمر  (IDEAجزًءا من قانون التعلیم الخاص الفیدرالي المعروف باسم قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ( Child Findیعتبر 

التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. میتشجن ھي الوالیة الوحیدة التي لدیھا قانون والیة یفرض (أو یتطلب) تعلیًما خاًصا للطالب ذوي    عاًما، ممن لدیھم إعاقات وقد یحق لھم الحصول على 21الوالدة حتى 
یر المعلومات للجمھور فیما یتعلق بتوافر خدمات التعلیم  عبارة عن عملیة نشطة لتحدید الطالب المشتبھ في إصابتھم بإعاقة. تتطلب الخطوة األولى توف Child Findعاًما.  26االحتیاجات الخاصة حتى عمر 

 الخاص. 

 المنھج الشامل، والفحص التنموي، وأدوات تقییم الطفل 
 نیة. یغطي جمیع المجاالت التنمویة لنمو األطفال وتعلمھم، بما في ذلك التنمیة االجتماعیة والعاطفیة والمعرفیة واللغویة واإلبداعیة والبد

 بالموارد  القائمة الشاملة 
 عبارة عن قائمة كاملة بجمیع أو معظم موارد المجتمع المتاحة للعائالت. 

 ) CKCCالكفاءات األساسیة للمعرفة األساسیة (
 ة عالیة الجودة لألطفال والعائالت والمجتمع.   ركزت مجموعة من معاییر التطویر المھني والبرامج على المعرفة والمھارات والخصائص األساسیة لجمیع معلمي الطفولة المبكرة لتوفیر رعای 
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 الكفاءة الثقافیة
 كون الكفاءة الثقافیة من أربعة مكونات:    تشیر إلى القدرة على التفاعل بشكل فعال مع األشخاص من ثقافات مختلفة. تت 

 الوعي بنظرة المرء الثقافیة للعالم    •
 الموقف من االختالفات الثقافیة    •
 معرفة الممارسات الثقافیة المختلفة ووجھات النظر العالمیة    •
   (Martin, M. Vaughn, B., 2007الثقافات والتواصل معھم والتفاعل معھم بشكل فعال. (المھارات عبر الثقافات. ینتج عن تطویر الكفاءة الثقافیة القدرة على فھم األشخاص عبر  •
 الثقافة 

 تتكون من أشیاء وعادات ومعتقدات وقیم. یمكن التفكیر في الثقافة من منظور ملموس بالشكل التالي:   
 تعتبر العناصر مثل المالبس واألعمال الفنیة والطعام واألنشطة مثل الرقص رموًزا ملموسة لثقافة الشخص.     العناصر واألشیاء التي نراھا ونحتفظ بھا ونستخدمھا، باإلضافة إلى أنشطة محددة.  •
لعطالت من الطرق التي تؤثر بھا  طفال وأنماط االتصال وتقالید االتجارب بشأن كیفیة عیش األشخاص لحیاتھم باإلضافة إلى ما یؤمنون بھ والقیم التي یعتزون بھا. تعد األدوار العائلیة وأنماط تربیة األ  •

 الثقافة على كیفیة عیشنا كأفراد في حیاتنا الیومیة.   
 ).    78خرین (یورك،  وجھات نظر ومعتقدات العالم حول الطبیعة البشریة واإلنسانیة. تشكل الثقافة كیف نرى أنفسنا (ھویتنا)، وكیف نتعلم، وكیف نتفاعل مع اآل •
 المنھج 

 لعمل مع األطفال وتعلیمھم المدعومة بالبحوث واألدلة وتستخدم تجارب وأنشطة فعالة ومقصودة تتناسب مع عمر ونمو األطفال في البرنامج.المنھجیة التعلیمیة ل

 أداة الفحص التنموي  
 أداة تستخدم للتحقق من أي مخاوف تتعلق بتطور الطفل ونموه وتعلمھ. 

 المالئمة من الناحیة التنمویة 
 أي نشاط أو أداة یمكنھا، حسب عمر الطفل، تلبیة احتیاجاتھ وقدراتھ. 

 التنوع 
 عبارة عن منھجیة مستمرة للعمل مع األطفال وأولیاء األمور والعائالت والزمالء كل یوم لألطفال في البرنامج من أجل:    

 ین عنھم   التعرف على خلفیاتھم وخلفیة األشخاص المختلف •
 مشاھدة أنفسھم وعائالتھم ومجتمعاتھم أثناء التمثیل في جمیع أنحاء البرنامج     •
 التعرض المستمر لألنشطة والمواد والتجارب الملموسة للتغلب على الصور النمطیة    •
 تعلم كیف تستمتع باالختالفات وتقدرھا وتبحث عنھا لتقلیل المضایقات والتعصب     •
 )   2003 مجموعة متنوعة من الطرق لحل المشكلة أو إكمال المھمة أو اإلجابة عن السؤال (واردل، اكتشاف أن ھناك عادةً  •
 الطرد 

 اإلبعاد الدائم للطفل من أماكن رعایة األطفال. 

 المالحظات من األطفال 
المدرسة مالحظات من خالل سلوكیاتھم وأفعالھم، ویجب على الموظفین مالحظة السلوكیات واإلجراءات  یقدم األطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في مرحلة ما قبل الكالم واألطفال في عمر 

 إلجراء تغییرات على بیئة الفصل، و / أو المواد المتاحة، و / أو األعمال الروتینیة.
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 التواصل الرسمي  
 لخطط والمخاوف والخطوات التالیة لمساعدة الطفل على االستمرار في النمو والتطور.   وقت مجدول للقاء العائالت لمناقشة نمو أطفالھم وتعلمھم وتطورھم ومناقشة ا

 اللعب الحر 
 ذي یقوده الطفل ولیس المعلم. الوقت حیث یمكن لألطفال واألطفال في عمر المدرسة اتخاذ خیارات فردیة وتغییر األنشطة وتكرار األنشطة وما إلى ذلك، من خالل الوقت ال

 الھدف 
 األھداف والخطوات المحددة التي أدخلتھا المنظمة في خطة تحسین الجودة. 

 مھارات اللعب الحركیة الضخمة  
 ن مغلقة أو في الھواء الطلق. الوقت حیث یشارك األطفال واألطفال في عمر المدرسة في حركات كبیرة مثل الجري والقفز وركوب الخیل والتسلق وما إلى ذلك، سواء في أماك

 لجماعي اللعب ا
 الطفل والوقت الذي یقوده المعلم.  الوقت حیث یمكن لألطفال واألطفال في عمر المدرسة االنخراط في مجموعات صغیرة أو كبیرة مع أقرانھم، من خالل الموازنة بین الذي یقوده

 التواصل غیر الرسمي  
 الطفل.   كیف یتواصل موفر الرعایة / البرنامج مع أولیاء األمور والعائالت بشأن یوم 

 البیئة المنظمة
 مساحة یتم فیھا تخزین األلعاب والمواد والمعدات، ووضع الملصقات علیھا، وتقسیمھا إلى مناطق مختلفة، وما إلى ذلك. 

 موظف البرنامج 
لثابتین أو موظفي الدعم ممن ال یقومون بالتدریس أو موظفي المطبخ أو موظفي الحافالت أو  القائد والمساعد والموظفین العاملین مع األطفال في عمر المدرسة. وال یشمل المساعدین أو البدالء أو الموظفین غیر ا

 موفري الرعایة االحتیاطیة في حاالت الطوارئ. 

 البیئة اآلمنة 
صیانتھا جیًدا، وال توجد بھا ألعاب مكسورة، أو یتم تعقیم األلعاب التي یتم وضعھا في  مساحة تكون فیھا المخاطر بعیدة االحتمال، ویتم فیھا نشر إجراءات السالمة، واستخدام معدات السالمة، والمعدات نظیفة وتتم  

ما  ت تتناسب مع العمر، وتحتوي على أسطح تمتص الصدمات، والفم، ویراقب الكبار األطفال واألطفال في عمر المدرسة، ویتم فحص المساحة بحثًا عن المخاطر، وال تحتوي على معدات مكسورة، وتضم معدا
 إلى ذلك. 

 ™Strengthening Familiesإطار عمل عوامل حمایة  
ھي الخصائص التي ثبت أنھا تجعل النتائج اإلیجابیة أكثر احتماال لألطفال الصغار واألطفال في عمر المدرسة وعائالتھم، كما  Strengthening Familiesعوامل الحمایة الخمسة التي تعد أساًسا لـ 

 ءة معاملة األطفال وإھمالھم. تقلل من احتمالیة إسا

 التعلیق 
 عندما ال یُسمح للطفل بحضور برنامج التعلم أو الرعایة المبكرة لفترة من الوقت. 
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 .Michigan ®Early Childhood T.E.A.C.Hمنحة  
مستوى الوالیة مصمم لمساعدة أعضاء ھیئة التدریس في مركز رعایة األطفال، ومعلمي ما قبل  یربط بین التعلیم والتعویض وااللتزام بتحسین جودة التعلیم المبكر. عبارة عن برنامج للمنح الدراسیة على  

في وظائفھم   ق أھداف التنمیة المھنیة الخاصة بھم، مع االستمرار المدرسة، وموفري رعایة األطفال من العائلة، ومالك المنازل الجماعیة، ومدیري المراكز، ومھنیي الطفولة المبكرة، والمسؤولین على تحقی 
 الحالیة في بیئات مرحلة الطفولة المبكرة المنظمة ورعایة األطفال في عمر المدرسة. 

 صوت الشباب  
 أفكار وآراء ومشاركة الشباب ومبادراتھم.

 الموارد
Child Find 

 (https://www.michiganallianceforfamilies.org/child-find/) 

 ERS-3 یئيمقیاس التقییم الب
(https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales) 

Farm to School 
 (https://www.farmtoschool.org/) 

Great Start to Quality 
 Great Start to Quality (http://www.greatstarttoquality.org)موقع ویب   •
org/wp(https://greatstarttoquality Great Start to Quality.-أدوات الفحص والتقییم والمناھج المعتمدة لبرنامج  •

content/uploads/2022/01/Approved-Screening-Assessment-and-Curriculum-Tools_1.2022.pdf)   
 Great Start to Quality  ) quality)-on-https://greatstarttoquality.org/reflectingبرنامج  حول مؤشراتاألسئلة الشائعة   •
 centers/) or call 1-(https://greatstarttoquality.org/resource Great Start to Quality-877-614-7328  معلومات مراكز موارد  •

 Head Startبرنامج 
 language)-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture(  الثقافة واللغة  •
 (https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/nutrition( التغذیة •
 health)-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/oral( صحة الفم  •

   ) من خالل مركز الوقایة من األمراض والسیطرة علیھا باللغة اإلنجلیزیةEPSDTجدول مراحل التطعیم والنمو من الفحص والعالج والتشخیص المبكر والدوري (
)http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/milestones-tracker.pdf) 

 من األمراض والسیطرة علیھا باللغة اإلسبانیة  ) من خالل مركز الوقایةEPSDTجدول مراحل التطعیم والنمو من الفحص والعالج والتشخیص المبكر والدوري (
)http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs-sp.pdf) 

https://www.michiganallianceforfamilies.org/child-find/
https://www.michiganallianceforfamilies.org/child-find/
https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales
https://www.farmtoschool.org/
https://www.greatstarttoquality.org/
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Great%20Start%20to%20Quality%20Approved%20Screening,%20Assessment,%20and%20Curriculum%20tools
https://greatstarttoquality.org/reflecting-on-quality
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Great%20Start%20to%20Quality%20Resource%20Centers%20Information
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Nutrition
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Oral%20Health
http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/milestones-tracker.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs-sp.pdf
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 یص قواعد الترخ
 )https://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_106253_106343---,00.html) 

MiRegistry 
 (/http://www.MiRegistry.org( على الویب MiRegistryموقع  •
 Pathway.pdf)-content/uploads/Career-https://www.miregistry.org/wp/wp(  مستوى المسار الوظیفي •
 membership/)-(https://www.miregistry.org/resources/toolkit MiRegistryمجموعة أدوات عضویة  •

 MI Kids Matter 
 (https://www.michigan.gov/mikidsmatter(  على الویب  MI Kids Matterموقع  •
 suspension)-https://www.michigan.gov/mikidsmatter/programs/preventing(  منع التعلیق والطرد في برامج التعلیم المبكر والرعایة  •

 الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار
 (/https://www.naeyc.org(  موقع الجمعیة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار على الویب  •
 (/https://www.naeyc.org/taxonomy/term/106(  عدم التحیز •
 behaviors)-challenging-and-cehttps://www.naeyc.org/resources/topics/guidan(  التوجیھ والسلوكیات الصعبة •

 رعایة الفم
 (/https://www.brushdental.org  (  موارد فرش األسنان والتدریب علیھا  •
• teeth/)-kids-(http://2min2x.org/about Health Mouths Health Lives 

 موجز أخبار رعایة األطفال اإلیجابیة 
 )https://positiveparentingnews.org/) 

 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (
)https://form.jotform.com/Weikart/sel-pqa-download) 

 الوثائق الجیدةمعاییر 
  معاییر جودة الطفولة المبكرة لبرامج األطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي •

)https://www.michigan.gov/documents/mde/ECSQ_IT_approved_422341_7.pdf) 
  معاییر جودة الطفولة المبكرة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال •

)https://www.michigan.gov/documents/mde/ECSQ_OK_Approved_422339_7.pdf) 
  معاییر الجودة في األوقات خارج المدرسة في میتشجن •

)https://static1.squarespace.com/static/60341a5b18e26342403dea54/t/61f0519f6eaad53820f46c8e/16431394916
71/MDE_MOST_SBE_FINAL+%282%29.pdf) 

https://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_106253_106343---,00.html
http://www.miregistry.org/
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Career%20Pathway%20Level
https://www.miregistry.org/resources/toolkit-membership/
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/MI%20Kids%20Matter%20website
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/programs/preventing-suspension
https://www.naeyc.org/
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Anti%20Bias
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Guidance%20and%20Challenging%20Behaviors
https://www.brushdental.org/
http://2min2x.org/about-kids-teeth/
https://ecic4kidsorg-my.sharepoint.com/personal/clewis_ecic4kids_org/Documents/Validation/Revisions%20to%20GSQ%20FY22/Positive%20Parenting%20Newsfeed
https://form.jotform.com/Weikart/sel-pqa-download
https://www.michigan.gov/documents/mde/ECSQ_IT_approved_422341_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/ECSQ_OK_Approved_422339_7.pdf
https://static1.squarespace.com/static/60341a5b18e26342403dea54/t/61f0519f6eaad53820f46c8e/1643139491671/MDE_MOST_SBE_FINAL+(2).pdf
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 Strengthening Familiesإطار عمل عوامل حمایة 
 (https://cssp.org/our-work/project/strengthening-families/) 

  ® لوالیة میتشجنEarly Childhoodبرنامج منحة  . T.E.A.C.Hمنحة 
)https://www.miaeyc.org/professional-development/t-e-a-c-h-scholarships/) 

https://cssp.org/our-work/project/strengthening-families/
https://www.miaeyc.org/professional-development/t-e-a-c-h-scholarships/
https://www.miaeyc.org/professional-development/t-e-a-c-h-scholarships/
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