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 األسئلة الشائعة حول مؤشرات الجودة 
 2022  نوفمبر 

 الشراكات بین العائالت والمجتمع 
 FCP1:  .یوضح البرنامج كیف یقدم معلومات للعائالت حول التقدم في النمو الفردي لألطفال 
 سؤال: كیف یمكنني إظھار الدلیل على توفیر المعلومات للعائالت حول التقدم في النمو الفردي لألطفال؟ 
اسالت عبارة عن  اإلجابة. یمكن للبرامج وموفري الخدمات تقدیم الدلیل عن طریق تحمیل المراسالت للعائالت حول التقدم في النمو. یمكن أن تكون ھذه المر 

للطفل. یتیح التواصل بشأن   رسالة مكتوبة، أو نسخة من نموذج مؤتمر مكتمل، أو مخطًطا لالجتماع مع العائالت التي یناقشون فیھا التقدم في النمو الفردي
المنخرطین في   التقدم في النمو الفردي للطفل لموفري الرعایة والعائالت القدرة على االتصال وفھم مجاالت التحسین والتخطیط لكیفیة عمل جمیع األشخاص 

 ض من ھذا المؤشر. حیاة الطفل معًا لدعم النمو. ال یلزم تنفیذ تقییم معتمد أو استخدام أداة فحص من أجل تلبیة الغر

 سؤال: ھل یمكنني تحمیل موقع المراحل التنمویة على الویب كدلیل على ھذا المؤشر؟ 
بین موفري   اإلجابة: ال، لن یلبي تحمیل الدلیل فقط من موقع الویب الغرض من المؤشر. والغرض من ھذا المؤشر ھو فھم التواصل حول نمو الطفل الفردي 

ن عملیة االتصال الخاصة بھم  الرعایة والعائالت ویجب أن یُظھر الدلیل كیفیة القیام بذلك. یمكن للبرنامج أو موفر الرعایة استخدام المراحل التنمویة كجزء م
 ألنھ یحتوي على معلومات مفیدة للعائالت لفھم نمو الطفل ولكن ال یعد ذلك البیان الخاص بھم إذا اختاروا ذلك.

 FCP2:   ،یحتوي البرنامج على كتیب أو عقد عائلي. یجب أن یتضمن كتیب العائلة أو العقد، على األقل، ما یلي: بیان المھمة
 لة، وتمثیل خلفیة متنوعة، واستیعاب / دعم اإلعاقات.ومشاركة العائ

 سؤال: من أجل تلبیة ھذا المؤشر، ھل أحتاج إلى إظھار دلیل لجمیع النقاط النقطیة؟ 
 اإلجابة: نعم، یجب أن تُظھر األدلة أن البرنامج وموفر الرعایة لدیھم كتیب یحتوي على جمیع األقسام المطلوبة المدرجة في المؤشر. 

ھل الخطط التي تم تقدیمھا في الماضي للكفاءات الثقافیة واالحتیاجات الخاصة تفي بمتطلبات تمثیل الخلفیات المتنوعة وتستوعب / تدعم  سؤال: 
 اإلعاقات؟ 

عة وتستوعب / تدعم  اإلجابة: إذا تم تضمین خطط الكفاءة الثقافیة واالحتیاجات الخاصة في الكتیب أو العقد، فسوف تلبي الغرض من تمثیل الخلفیات المتنو
 اإلعاقات. 

FCP3: ) على األقل، في خطة تحسین الجودة، یدعم التحسین بناًء على إطار عمل عوامل حمایة 1یحتوي البرنامج على ھدف واحد (
Strengthening Families™ .وھي أفكار تُستخدم لتوجیھ البرامج في دعم العائالت لتعزیز نتائج الطفل والعائلة الصحیة ،

 ي إطار عمل عوامل الحمایة على خمس أفكار رئیسیة. یحتو
 ؟™Strengthening Familiesسؤال: أین یمكنني العثور على معلومات إضافیة حول إطار عمل عوامل حمایة 

موقع الویب الخاص بمركز دراسة  على  ™Strengthening Familiesاإلجابة: یمكن العثور على معلومات إضافیة حول إطار عمل عوامل حمایة 
 . السیاسة االجتماعیة

 سؤال: ما الذي یجب تضمینھ في الھدف في خطة تحسین الجودة؟  
الً ویتضمن  اإلجابة: یجب أن یتضمن الھدف معلومات حول ما یخطط البرنامج أو موفر الرعایة لتعلمھ أو تنفیذه في البرنامج. ویجب أن یكون الھدف مفص 

 معلومات حول موعد إكمال الھدف، والمسؤول عن إكمال الھدف، واألثر الذي سیحدثھ الھدف على البرمجة. 

 )؟5دف جمیع عوامل الحمایة الخمسة (سؤال: ھل یجب أن یعالج الھ 
 ™Strengthening Families). یمكن أن یركز الھدف على عوامل حمایة 5اإلجابة: ال، ال یلزم أن یعالج الھدف جمیع عوامل الحمایة الخمسة (

 كعامل حمایة كامل أو عامل حمایة واحد یھم البرنامج أو موفر الرعایة. 

https://cssp.org/our-work/project/strengthening-families/
https://cssp.org/our-work/project/strengthening-families/
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 ل أم أنھ قید التقدم؟ سؤال: ھل الھدف بحاجة إلى إكما 
) حول عوامل الحمایة التي یرغبون في العمل علیھا، ولیس من  1اإلجابة: الغرض من المؤشر ھو أن یكون لدى البرنامج أو موفر الرعایة ھدف واحد (

 الضروري إكمال الھدف. 

 FCP4:  مالحظات شفھیة أو كتابیة حول   یُظھر البرنامج كیف یحصل األطفال والمدارس والعائالت والموظفون على فرص لتقدیم
 البرنامج.

 سؤال: كیف أظھر أدلة حول األطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في مرحلة ما قبل الكالم؟  
مالحظة   یقدم األطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في مرحلة ما قبل الكالم مالحظات من خالل سلوكیاتھم وأفعالھم، ویجب على الموظفین 

التي تُظھر التغییرات على  السلوكیات واإلجراءات إلجراء تغییرات على بیئة الفصل، و / أو المواد المتاحة، و / أو األعمال الروتینیة. یمكن أن تشتمل األدلة 
علیھ، أو بیانًا  المالحظات القصصیة أو خطط الدروس التي تُظھر اھتمامات األطفال للدروس المستقبلیة، أو إعداد الفصل الدراسي أو التعدیالت التي تجري  

 راسي. حول كیفیة استخدام اھتمامات أو سلوكیات األطفال الحالیة لتعدیل و / أو استیعاب بیئة الفصل الد

 سؤال: ھل یتعین علّي تحمیل دلیل یوضح أنھ تم جمع المالحظات من كل فئة عمریة؟  
یم الدلیل إلظھار  اإلجابة: نعم، الھدف من المؤشر ھو أن یقوم البرنامج أو موفر الرعایة بجمع المالحظات من جمیع الخدمات المقدمة في البرنامج. یجب تقد

والعائالت والموظفین من جمیع األعمار. إذا كان البرنامج أو موفر الرعایة ال یخدم فئة عمریة معینة لألطفال، فال یلزم  المالحظات التي یتم جمعھا لألطفال 
 تقدیم الدلیل لھذه الفئة العمریة. إذا لم یكن لدى موفر الرعایة موظفون، فال یلزم تقدیم أدلة من خالل الموظفین.

 FCP5: ن التغذیة وخیارات الغذاء الصحي.یقدم البرنامج للعائالت وصفًا ع 
 سؤال: ھل ستلبي خطة التغذیة الخاصة بي التي تم تقدیمھا في الماضي متطلبات تقدیم وصف حول التغذیة وخیارات الغذاء الصحي؟

 اإلجابة: یمكن أن تفي خطة التغذیة المستخدمة سابقًا بأغراض ھذا المؤشر إذا تمت مشاركتھا مع العائالت. 

 سؤال: ھل ھناك متطلبات لوصف التغذیة وخیارات الغذاء الصحي؟  
فري الرعایة أن  اإلجابة: المطلب الوحید لوصف التغذیة وخیارات الغذاء الصحي ھو مشاركتھا مع العائالت. ال توجد نقاط نقطیة مطلوبة. یمكن للبرامج ومو 

 عائالت التي یخدمونھا فیما یتعلق بالتغذیة وخیارات الغذاء الصحي. یضعوا في الوصف األشیاء األكثر أھمیة لبرنامجھم واألطفال وال

 FCP6:   .یوضح البرنامج كیف یقوم بجمع معلومات حول ثقافة العائلة، و / أو اللغة المستخدمة في المنزل و / أو الحیاة في المنزل 
 ر غرفة الدراسة؟سؤال: في المثال الخاص باألدلة، كیف یمكن إظھار الثقافة المنزلیة من خالل صو

م، اإلجابة: قد تُظھر الصور لوحة عائلیة في الفصل الدراسي تحتوي على صور لألطفال وعائالتھم، أو ملصقات، أو عروض في الفصل بلغة أطفالھ
 وعروض لألطفال والعائالت المنخرطة في احتفاالت ثقافیة، وما إلى ذلك.

 FCP7:  حول كیفیة تشجیع األطفال واألطفال في عمر الدراسة على استخدام لغتھم  یوفر البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا
 المستخدمة في المنزل في تجارب اللعب والتعلم. 

 سؤال: ھل ھناك تفاصیل یجب تضمینھا؟ 
 اإلجابة: المطلب الوحید ھو أن یوفر البرنامج أو موفر الرعایة وصفًا، وال یلزم توفیر أي نقاط نقطیة. 

 الممارسات الشاملة
IP1:   یوفر البرنامج للعائالت وصفًا لكیفیة توفیر المواد والموارد حول البرامج المجتمعیة و / أو الصحة العقلیة المجتمعیة و / أو بنوك

 و / أو الموارد الطبیة / المتعلقة بطب األسنان.  Child Findالطعام و / أو 
 ؟Child Findسؤال: ما المقصود بـ 

جزًءا من قانون التعلیم الخاص    Child Find، "یعتبر لشؤون العائلة الخاصة بالتعلیم الخاص Child Findصحیفة حقائق  : كما ھو مذكور في اإلجابة
، والذي یتطلب من المدارس تحدید جمیع األطفال وتحدید موقعھم وتقییمھم، من عمر  (IDEAالمعروف باسم قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ( الفیدرالي 

ھا قانون  عاًما، ممن لدیھم إعاقات وقد یحق لھم الحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. میتشجن ھي الوالیة الوحیدة التي لدی  21الوالدة حتى 
عبارة عن عملیة نشطة لتحدید   Child Findعاًما". كما یضیف، " 26والیة یفرض (أو یتطلب) تعلیًما خاًصا للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة حتى عمر 

معلومات إضافیة حول   ص". الطالب المشتبھ في إصابتھم بإعاقة. تتطلب الخطوة األولى توفیر المعلومات للجمھور فیما یتعلق بتوافر خدمات التعلیم الخا
Child Find . 

https://www.michigan.gov/documents/mde/ChildFind_FactSheet_728496_7.pdf
https://www.michiganallianceforfamilies.org/child-find/
https://www.michiganallianceforfamilies.org/child-find/
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 سؤال: ما الذي یمكن أن أقدمھ كدلیل للوفاء بھذا المؤشر؟  
لرعایة شیئًا مكتوبًا  اإلجابة: ھذا المؤشر یسأل عن كیفیة مشاركة المعلومات حول الخدمات أو الموارد المجتمعیة مع العائالت. قد یكون لدى البرامج وموفري ا

د الموجودة في منطقتھم، وكیفیة الوصول إلى ھذه الموارد أو الخدمات، أو قد یُظھرون مراسلةً مع عائلة كانت تطلب معلومات إضافیة.  للعائالت حول الموار
 ھذا المؤشر ال یتطلب خطة مكتوبة. 

 سؤال: في أمثلة األدلة، ما المقصود بالقائمة الشاملة للموارد؟  
لقائمة الكاملة، بما في ذلك جمیع عناصر أو جوانب شيء ما أو كلھا تقریبًا. لذلك، ستكون القائمة الشاملة للموارد  اإلجابة: تعرف القائمة الشاملة على أنھا ا 

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

 IP2: جتماعیة والعاطفیة ورفاھیة األطفال یوفر البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة مخاطبتھم ومراقبتھم للصحة اال
 واألطفال من عمر المدرسة كل یوم. 

 سؤال: ھل ھناك تفاصیل یجب تضمینھا؟ 
 اإلجابة: المطلب الوحید ھو أن یوفر البرنامج أو موفر الرعایة وصفًا، وال یلزم توفیر أي نقاط نقطیة. 

 فر رعایة العاطفة االجتماعیة بمتطلبات ھذا المؤشر؟سؤال: ھل سیفي العمل مع مستشار عاطفي اجتماعي أو حضور مقھى مو
عالجة ومراقبة  اإلجابة: ال. أثناء العمل مع مستشار عاطفي اجتماعي أو حضور مقھى موفر رعایة العاطفة االجتماعیة، فإن ذلك یوفر معلومات رائعة حول م 

وھذا وحده ال یلبي الغرض من المؤشر. یطلب ھذا المؤشر وصفًا لكیفیة معالجة  الصحة االجتماعیة والعاطفیة ورفاھیة األطفال واألطفال في عمر المدرسة،  
 البرنامج وموفر الرعایة لھذا األمر ومالحظتھ لدى األطفال واألطفال في عمر المدرسة وكیفیة التواصل مع العائالت. 

 سؤال: ھل أحتاج إلى اختیار برنامج عاطفي اجتماعي منشور؟ 
لبرامج وموفرو الرعایة إلى استخدام برنامج عاطفي اجتماعي منشور. یطلب ھذا المؤشر وصفًا لكیفیة معالجة البرنامج وموفر الرعایة  اإلجابة: ال، ال تحتاج ا

 لھذا األمر ومالحظتھ لدى األطفال واألطفال في عمر المدرسة وكیفیة التواصل مع العائالت. 

 وآخر للعائالت؟سؤال: ھل یجب أن یكون ھناك وصف واحد للموظفین 
اھیة األطفال  اإلجابة: الغرض من ھذا المؤشر ھو أن یكون لدى البرنامج أو موفر الرعایة وصف لكیفیة معالجة ومراقبة الصحة االجتماعیة والعاطفیة ورف  

یحدث ذلك إذا اختار البرنامج أو موفر  ومشاركتھ مع كل من العائالت والموظفین؛ ال یلزم أن یكون ھناك وصف منفصل للعائالت وللموظفین، ولكن یمكن أن 
 الرعایة ذلك. 

 IP3:   یحتوي البرنامج على وصف للعائالت والموظفین حول منھجیتھم لمنع التعلیق والطرد فیما یتعلق بالسلوكیات الصعبة، بما في
 ذلك كیفیة مالحظة السلوكیات ومعالجتھا.

 التعلیق والطرد؟ سؤال: أین یمكنني العثور على موارد إضافیة حول منع 
 العدید من الموارد حول منع التعلیق والطرد في بیئات التعلیم المبكر.  MI Kids Matterاإلجابة. لدى   

 سؤال: ما المقصود بالسلوك الصعب؟ 
طفال تطویر ضبط النفس، فإن السلوك الصعب أمر شائع ومتوقع. یمكن تعریف السلوك الصعب على أنھ نمط من السلوك الذي  اإلجابة: بینما یتعلم األ 

 یتعارض مع التعلم األمثل للطفل أو معرض لخطر التدخل فیھ ویمكن أن یشمل سلوكیات مثل البكاء أو العدوانیة أو التحدي. 

 علیم في والیة میتشجن حول التعلیق والطرد؟ سؤال: ما التوجیھ الذي شاركھ مجلس الت 
) بشدة ویشجع جمیع موفري برامج الرعایة والتعلیم المبكر في میتشجن على وضع سیاسة واضحة وصریحة  SBEاإلجابة: "یوصي مجلس التعلیم بالوالیة ( 

سیاسات التي تسھل الشراكات العائلیة والرفاھیة والصحة العاطفیة  تمنع أو تحد بشكل كبیر من طرد األطفال الصغار وتعلیقھم. یدعم مجلس التعلیم بالوالیة ال
د خطیر للسالمة ال  االجتماعیة وتعلم جمیع األطفال. لذلك، یجب أن تكون إجراءات الطرد والتعلیق ھي المالذ األخیر. في الظروف االستثنائیة حیث یوجد تھدی 

ولة، یجب على موفر البرنامج مساعدة الطفل والعائلة في الوصول إلى خدمات بدیلة وتعیین الطفل  یمكن تقلیلھ أو القضاء علیھ من خالل جھود التدخل المعق
 أعوام في برامج التعلیم والرعایة المبكرة   8بیان وإرشادات منع تعلیق و / أو طرد األطفال من الوالدة حتى عمر  في المكان المناسب".

IP4: عات. یقدم البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة دعمھ لألمھات المرض 
 سؤال: ھل من المتوقع توفیر مساحة لألمھات المرضعات؟

فیة دعم البرنامج أو  اإلجابة: ال. بینما یعد توفیر مساحة لألمھات المرضعات أمًرا رائعًا، إال أنھ لیس من متطلبات المؤشر. یطلب ھذا المؤشر وصفًا حول كی  
 موفر الرعایة لألمھات المرضعات. 

https://www.michigan.gov/mikidsmatter/
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/suspension/suspensionpolicy.pdf?rev=4be09254a56c4ef6a1cc4c322ef6b817&hash=45DEB5191E8A2BD2404748377CF951F1


4 
 

 صور؟سؤال: ھل ستكون الوثائق المكتوبة ھي الطریقة الوحیدة لتوثیق ذلك أم یمكن تحمیل ال 
لألمھات اللواتي  اإلجابة: في حین أن الصور یمكن أن تكون مفیدة للغایة، فإن ھذا المؤشر یطلب وصفًا مكتوبًا حول كیفیة دعم البرنامج أو موفر الرعایة 

 یرضعن.

 المناھج والتعلیم وبیئة التعلم (ممارسات التدریس المتعمدة)  
CIL1:   یوفر البرنامج للعائالت والموظفین وصفًا حول كیفیة دعمھم لألطفال واألطفال في عمر المدرسة لالنتقال إلى البرنامج، وبین

 البرامج أو الفصول الدراسیة، ودخول مدارس جدیدة. 
 مثلة األدلة، ما شكل الكشف عن المعلومات، ومع من تتم مشاركتھ؟من أ 3سؤال: في النقطة النقطیة 

دلون المعلومات مع  اإلجابة: في أغلب األحیان، عندما ینتقل األطفال واألطفال في عمر المدرسة بین البرامج، فإن أعضاء ھیئة التدریس في البرامج سوف یتبا
قبل الروضة مشاركة معلومات تقییم الطفل مع معلم الروضة أثناء انتقال الطفل إلى مرحلة    بعضھم البعض حول الطفل. على سبیل المثال، یمكن لمعلم ما

للسماح لمعلم ما   الروضة. نظًرا ألن المعلومات التي تتم مشاركتھا قد تكون سریة، فقد یطلب البرنامج من العائلة التوقیع على نموذج للكشف عن المعلومات
 ل مع معلم الروضة. قبل الروضة بمشاركة معلومات الطف

 سؤال: ھل یجب أن یكون ھناك وصف واحد للموظفین وآخر للعائالت؟ 
والموظفین؛ ال    اإلجابة: الغرض من ھذا المؤشر ھو أن یكون لدى البرنامج أو موفر الرعایة وصف لكیفیة دعم انتقال األطفال ومشاركتھ مع كل من العائالت 

 وللموظفین، ولكن یمكن أن یحدث ذلك إذا اختار البرنامج أو موفر الرعایة ذلك. یلزم أن یكون ھناك وصف منفصل للعائالت 

 CIL2:  یوفر البرنامج للعائالت وصفًا حول اإلجراءات الروتینیة للعنایة بالفم لألطفال الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في
 مرحلة ما قبل المدرسة واألطفال في عمر المدرسة: 

  تنفیذ إجراءات العنایة بالفم؟سؤال: ھل یجب عليّ 
یة بتنفیذ العنایة بالفم في  اإلجابة: ھذا المؤشر یطلب من البرنامج أو موفر الرعایة مشاركة المعلومات حول أھمیة العنایة بالفم؛ وال یُلزم البرامج وموفري الرعا

 البرنامج.

 CIL3: ا لألطفال في عمر المدرسة والتي یجب أن تتضمن مجاالت  یوفر البرنامج للعائالت وصفًا للخبرات المقصودة والمخطط لھ
أي العلوم   - STEMالمحتوى التالیة: األمور االجتماعیة والعاطفیة والبدنیة واألكادیمیة والتعبیر اإلبداعي والثقافة وتنمیة الشخصیة و

 والتقنیات والھندسة والریاضیات
 المؤشر؟ سؤال: ما أنواع البرامج التي ستتلقى ھذا 

 اإلجابة. سیحصل أي برنامج أو موفر رعایة لدیھ أطفال في عمر المدرسة مسجلین لدیھ على ھذا المؤشر. 

 سؤال: یخدم البرنامج الذي أشارك فیھ األطفال في عمر المدرسة قبل وبعد الیوم الدراسي فقط، فھل ھذا المؤشر مناسب لي؟ 
یة الذین یخدمون األطفال في عمر المدرسة في أي جزء من الیوم ھذا المؤشر. یسأل المؤشر كیف یشارك  اإلجابة: نعم. ستتلقى البرامج أو موفري الرعا

ایة تحمیل خطة  البرنامج أو موفر الرعایة المعلومات مع العائالت حول التجارب المخطط لھا لألطفال في عمر المدرسة. ال یُطلب من البرامج وموفري الرع 
 لذي یعرض جمیع مجاالت المحتوى یومیًا ولكن تحمیل وصف لكیفیة تخطیط البرنامج للخبرات لألطفال في عمر المدرسة. الدروس أو الجدول الزمني ا

 سؤال: ھل یجب أن یغطي البرنامج الذي أشارك فیھ جمیع مجاالت المحتوى؟ 
البرامج وموفري الرعایة إظھار كیفیة استیفائھم لجمیع مجاالت  اإلجابة: نعم، یجب تغطیة جمیع مجاالت المحتوى لتلبیة الغرض من ھذا المؤشر. ال یُطلب من 

 المحتوى یومیًا ولكنھ یتطلب وصفًا لكیفیة تخطیط البرنامج لتجارب األطفال في عمر المدرسة الذین یتلقون مجاالت المحتوى. 

CIL4: ودة لألطفال في عمر المدرسة یقدم البرنامج وصفًا لكیفیة تعزیز صوت الشباب ومشاركتھم من خالل التخطیط لفرص مقص
 لتحدید األنشطة والخبرات العملیة وقیادتھا.

 سؤال: ما أنواع البرامج التي ستتلقى ھذا المؤشر؟ 
 اإلجابة. سیحصل أي برنامج أو موفر رعایة لدیھ أطفال في عمر المدرسة مسجلین لدیھ على ھذا المؤشر. 

 CIL5:  التنبؤ بھ، ولكنھ مرن، وداعم لكل طفل وطفل في عمر المدرسة. یجب أن یتضمن البرنامج لھ روتین یومي (جدول) یمكن
 الروتین الیومي، على األقل، ما یلي: اللعب الحر، واللعب الجماعي، وإجراءات العنایة الروتینیة، واللعب الحركي الكبیر. 

 سؤال: ھل ھناك متطلبات محددة للوقت في الھواء الطلق؟ 
 لمقدار الوقت الذي یتم قضاؤه في الھواء الطلق. ال توجد متطلبات محددة 
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 سؤال: ھل یجب أن یستخدم الروتین الیومي (الجدول) نفس الصیاغة الدقیقة في الرموز النقطیة؟ 
المثال، قد یتم   اإلجابة: ال، ال یلزم إدراج نفس الصیاغة الدقیقة في الجدول الیومي ولكن یجب أن یكون ھناك وقت في الجدول الزمني لكل منھا. على سبیل

 إدراج إجراءات الرعایة في الجدول الیومي مثل استراحة تغییر الحفاضات / دخول الحمام، أو وقت الغداء، أو وقت القیلولة / الراحة. 

 CIL6:   یوضح البرنامج أنھ ینفذ منھًجا من القائمة. یجب أن تكون أداة المنھج المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال
 الذین یتم توفیر الخدمات لھم. 

 سؤال: ھل یتعین علّي استخدام منھج معتمد لتلبیة ھذا المؤشر؟
 لتلبیة الغرض من ھذا المؤشر.   Great Start to Qualityاإلجابة: نعم، یجب تنفیذ قائمة الفحص أو التقییم أو المنھج المعتمد لـ   

 سؤال: ھل سیتم تحدیث قائمة الفحوصات والتقییم والمناھج المعتمدة مرة أخرى؟ 
 اإلجابة: لم تصدر وزارة التعلیم في میتشجن جدوًال زمنیًا لمراجعة التحدیثات المستقبلیة للقائمة. 

 CIL7: مستخدمة مناسبة لنوع الترخیص  یوضح البرنامج أنھ یكمل أداة فحص تنمویة سنویًا من القائمة. یجب أن تكون أداة الفحص ال
 وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم. 
 سؤال: ھل یجب توثیق المتابعة مع أولیاء األمور؟ 

 المؤشر. اإلجابة: ال. المعلومات حول كیفیة استخدام البرنامج أو موفر الرعایة للمعلومات للمتابعة مع العائالت مھمة ولكنھا غیر مطلوبة لھذا 

 : ھل یمكنني تحمیل نسخة من أداة فحص مكتملة؟ سؤال 
 أن یتم حجب أي معلومات تعریفیة عن الطفل.   Great Start to Qualityاإلجابة: نعم، یمكن تحمیل نسخ من أداة الفرز المكتملة. یطلب برنامج  

 سؤال: ھل یتعین علّي استخدام أداة فحص تنمویة معتمدة لتلبیة ھذا المؤشر؟  
 لتلبیة الغرض من ھذا المؤشر.  Great Start to Qualityیجب تنفیذ أداة فحص تنمویة من قائمة الفحص أو التقییم أو المنھج المعتمد لـ  اإلجابة: نعم، 

 سؤال: لماذا أحتاج إلى استخدام أحدث إصدار من األداة؟  
وقف عن نشر  اإلجابة: اإلصدارات السابقة من األدوات في القائمة ال تلبي الغرض من المؤشر. في الغالب، عندما یقوم الناشر بإصدار إصدار جدید (ویت  

تزال موثوقة أو صالحة، لم یعد  اإلصدارات األقدم)، یتوقف اختبار األدوات للتأكد من صحتھا وموثوقیتھا. ونظًرا لعدم وجود اختبار بشأن ما إذا كانت األداة ال 
 ) قبول ھذه اإلصدارات. 2022أبریل  1(اعتباًرا من  Great Start to Qualityبإمكان 

 سؤال: ما مدى تكرار استخدام أداة الفحص التنموي؟
رامج وموفري الرعایة فحًصا تنمویًا خالل  اإلجابة: یجب إجراء أداة فحص تنمویة مرة واحدة على األقل سنویًا (كل عام) على جمیع األطفال. تكمل معظم الب  

نمو جدیدة أو   األشھر القلیلة األولى من تسجیل األطفال في البرنامج. من أفضل الممارسات أیًضا استخدام األداة مرة أخرى عندما یصل الطفل إلى مرحلة
 عندما یكون لدى العائلة أو المعلم مخاوف. 

 CIL8:  ییم الطفل مرتین على األقل في العام من القائمة. یجب أن تكون أداة التقییم المستخدمة مناسبة  یُظھر البرنامج أنھ یكمل أداة تق
 لنوع الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم.

 سؤال: ھل سیتم تحدیث قائمة الفحوصات والتقییم والمناھج المعتمدة مرة أخرى؟
 جن جدوًال زمنیًا لمراجعة التحدیثات المستقبلیة للقائمة. اإلجابة: لم تصدر وزارة التعلیم في میتش

 سؤال: ھل یجب أن یكون الدلیل من نطاق زمني محدد؟ 
 اإلجابة: نعم، یجب أن تظھر األدلة أن أداة التقییم قد اكتملت خالل االثني عشر شھًرا الماضیة.  

 سؤال: ھل یمكنني تحمیل نسخة من أداة تقییم مكتملة؟ 
 یفیة عن الطفل. أن یتم حجب أي معلومات تعر Great Start to Qualityاإلجابة: نعم، یمكن تحمیل نسخ من أداة تقییم طفل مكتملة. یطلب برنامج 

 سؤال: ھل یتعین علّي استخدام أداة تقییم طفل معتمدة لتلبیة ھذا المؤشر؟ 
 لتلبیة الغرض من ھذا المؤشر.  Great Start to Qualityاإلجابة: نعم، یجب تنفیذ أداة تقییم طفل من قائمة الفحص أو التقییم أو المنھج المعتمد لـ  
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 دث إصدار من األداة؟ سؤال: لماذا أحتاج إلى استخدام أح 
وقف عن نشر  اإلجابة: اإلصدارات السابقة من األدوات في القائمة ال تلبي الغرض من المؤشر. في الغالب، عندما یقوم الناشر بإصدار إصدار جدید (ویت  

تزال موثوقة أو صالحة، لم یعد  اإلصدارات األقدم)، یتوقف اختبار األدوات للتأكد من صحتھا وموثوقیتھا. ونظًرا لعدم وجود اختبار بشأن ما إذا كانت األداة ال 
 ) قبول ھذه اإلصدارات. 2022أبریل  1(اعتباًرا من  Great Start to Qualityبإمكان 

CIL9:   یُظھر البرنامج أنھ یشارك نتائج أداة تقییم طفل مكتملة من القائمة بطریقة مقصودة مع العائالت مرتین في العام لجمیع
 المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم.  األطفال. یجب أن تكون أداة التقییم 

 سؤال: ھل ما زلت بحاجة إلى عقد اجتماعین بین أولیاء األمور والمعلمین سنویًا؟ 
على كیفیة مشاركة البرنامج أو موفر   اإلجابة: سیفي عقد اجتماعات بین أولیاء األمور والمعلمین بالغرض من المؤشر ولكنھ لیس مطلوبًا. یركز ھذا المؤشر

 الرعایة لنتائج تقییم الطفل مع العائالت. ویمكن القیام بذلك من خالل االجتماعات أو طریقة أخرى. 

 سؤال: ھل سیتم تحدیث قائمة الفحوصات والتقییم والمناھج المعتمدة مرة أخرى؟ 
 مراجعة التحدیثات المستقبلیة للقائمة. اإلجابة: لم تصدر وزارة التعلیم في میتشجن جدوًال زمنیًا ل

 سؤال: ھل یجب أن یكون الدلیل من نطاق زمني محدد؟ 
 اإلجابة: یجب أن تُظھر األدلة أن أداة التقییم قد اكتملت خالل االثني عشر شھًرا الماضیة.  

 ذا المربع، أم سیمنعھم من القیام بذلك؟سؤال: إذا لم یتحقق البرنامج من مؤشر أداة التقییم المعتمدة، فھل سیظل بإمكانھ تحدید ھ 
عایة "ال یفي في ھذا  اإلجابة: سیستمر النظام في السماح للبرنامج أو لموفر الرعایة بتحدید "یفي حالیًا" لھذا المؤشر حتى إذا اختار البرنامج أو موفر الر

"ال یتوافق مع فلسفة البرنامج" لمؤشر أداة التقییم. ومع ذلك، فإن البرنامج   إنشاء ھدف في خطة تحسین جودة البرنامج" أو  -الوقت" أو "ال یفي في ھذا الوقت  
 أو موفر الرعایة ال یلبي الغرض من ھذا المؤشر إذا لم یقم بتنفیذ أداة تقییم معتمدة.

 CIL10:  والتفاعالت. یجب أن تكون  یوضح البرنامج أنھ یستخدم أداة تقییم الطفل من القائمة على جمیع األطفال للتخطیط للتجارب
 أداة التقییم المستخدمة مناسبة لنوع الترخیص وأعمار األطفال الذین یتم توفیر الخدمات لھم.

 سؤال: ھل سیبقى استخدام المالحظات القصصیة للتخطیط؟  
لبرنامج أو موفر الرعایة لھا للتخطیط للتجارب  اإلجابة. ستظل المالحظات القصصیة من أداة التقییم المعتمدة جنبًا إلى جنب مع سیاق كیفیة استخدام ا

 والتفاعالت مقبولة. 

 CIL11: ) أكمل البرنامج مقیاس التقییم البیئيERS-3) أو التقییم الذاتي لتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (SEL 
PQA .لكل فئة عمریة / فصل دراسي ( 

من خالل المراقبة في    Great Start to Qualityعملیة التفكیر الذاتي والحقًا في عملیة سؤال: لماذا یكون تقییم البرنامج مطلوبًا في 
 الموقع؟ 

 ة في الموقع. اإلجابة: یمكن أن یساعد إكمال تقییم البرنامج باعتباره انعكاًسا ذاتیًا البرنامج على االستعداد وإجراء التغییرات قبل تلقي المراقب  

 CIL12:  رعایة أولیة یستخدمھا األطفال واالطفال في عمر المدرسة على مدار الیوم على مصدر للضوء الطبیعي. تحتوي كل مساحة 
 سؤال: ھل ینطبق ھذا المؤشر على برامج رعایة األطفال / المجموعة التي ال تحتوي على فصول دراسیة؟  
طفال على مدار الیوم. في برنامج رعایة األطفال للعائلة / المجموعة، قد  اإلجابة: مصطلح "فصل دراسي" ھنا یعني المساحة األساسیة التي یستخدمھا األ 

 تكون ھذه المساحة عبارة عن غرفة المعیشة، وغرفة (غرف) النوم، والبدروم، وما إلى ذلك. 

 سؤال: ھل یمكن أن یكون مصدر الضوء الطبیعي في مساحة مشتركة یستخدمھا األطفال أحیانًا أثناء النھار بدالً من كل فصل دراسي؟  
یعي في  اإلجابة: ال، ال یمكن أن یكون مصدر الضوء الطبیعي في مساحة مشتركة یستخدمھا األطفال من حین آلخر فقط. یجب أن یكون مصدر الضوء الطب  

طفال  احة األساسیة التي یستخدمھا األطفال. في المركز، ھذا یعني أنھ یجب أن یكون لكل فصل دراسي مصدر للضوء الطبیعي. في برنامج رعایة األ المس
ألطفال بشكل  اللعائلة / المجموعة، یجب أن یكون الضوء الطبیعي في المساحة األساسیة التي یستخدمھا األطفال، فوجود ضوء طبیعي في غرفة ال یستخدمھا 

 أساسي على مدار الیوم لن یفي بالغرض من المؤشر. 
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 CIL13: .البرنامج لدیھ حق الوصول الستكشاف مساحة خارجیة تتضمن عناصر من الطبیعة 
 سؤال: في مثال األدلة، ھل ستلبي صورتان تظھران أشجاًرا مختلفة في المساحة الغرض من المؤشر؟

من الطبیعة في المساحة الخارجیة للبرنامج. على سبیل المثال، صورة ألشجار وحدیقة أو وحدة تغذیة   مختلفینة عنصرین اإلجابة: ال، یجب أن تُظھر الصور  
 المؤشر. الطیور وبعض جذوع األشجار أو الزھور واألشجار. یجب أن تكون جمیع صور عناصر الطبیعة من المساحة الخارجیة للبرنامج لتلبیة الغرض من 

 CIL14:  برنامج دلیًال على المشاركة في منظمة مھنیة محلیة أو حكومیة أو وطنیة تعزز ممارسات الطفولة المبكرة للبرنامج. یقدم ال 
 ؟ HighScopeسؤال: ماذا عن عضویة   
 منظمة مھنیة وطنیة، وستظل عضویتھا محتسبة.   HighScopeاإلجابة: منظمة  

 سؤال: ما المقصود بمجموعة النظراء؟
وفرو الرعایة أو المدیرون أو الموظفون األفراد الذین یجتمعون مع بعضھم البعض، سواء شخصیًا وجًھا لوجھ أو عبر اإلنترنت، لمناقشة  اإلجابة: یُعتبر م

  لنظیر ھومختلف القضایا التي یواجھونھا في البرنامج، أو التوظیف، أو الممارسات التجاریة، أو ألغراض أخرى مجموعات نظراء. الھدف من مجموعات ا
 التعلم من تجارب أو خبرات اآلخرین.

 یحتسب للوفاء بأغراض ھذا المؤشر؟  MiRegistryسؤال: ھل سیظل كونك عضًوا في  
 للوفاء بأغراض ھذا المؤشر.  MiRegistryاإلجابة: لن یتم احتساب عضویة 

 سؤال: ھل مطلوب من جمیع الموظفین المشاركة في المنظمات المھنیة المحلیة أو الحكومیة أو الوطنیة؟ 
 مج.اإلجابة: لیس من الضروري أن یكون جمیع الموظفین أعضاء، فالغرض ھو أن یقوم العضو المشارك بمشاركة المعلومات والمعرفة لتحسین البرنا

 ن یبدو بیان التعلم الشخصي للفرد من المشاركة في منظمة مھنیة؟ سؤال: في أمثلة األدلة، كیف یمكن أ
الوثیقة / العرض   اإلجابة: على سبیل المثال، قد یقوم برنامج أو موفر رعایة بتحمیل المالحظات التي سجلھا الموظف أثناء مشاركتھ في المنظمة المھنیة أو 

 لبرنامج لمشاركة ما تعلموه. التقدیمي الذي أنشأه لمشاركتھ مع الموظفین اآلخرین في ا

 CIL15: ) على األقل، في خطة تحسین الجودة، یدعمان التحسین على أساس التفكیر الذاتي للبرنامج.2البرنامج لھ ھدفین ( 
 ، فھل یعد ذلك أحد ھذین الھدفین؟ Strengthening Familiesسؤال: إذا كان لدّي بالفعل ھدف واحد حول عوامل حمایة 

 . بكل بساطة، یجب أن یكون للبرنامج ھدفان. اإلجابة: نعم 

 التطور المھني  
PD1: ) 12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2أكمل جمیع الموظفین القادة والمساعدین وفي عمر المدرسة ما ال یقل عن ساعتین 

 شھًرا الماضیة مع التركیز على الفئة العمریة التي یتم توفیر الخدمات لھا. 
 لماذا ال یطلب من المسؤولین الحصول على تدریب تنمیة الطفل؟سؤال: 

بینما یمكن اإلجابة: یركز ھذا المؤشر بشكل خاص على الموظفین الذین یكملون ساعات التدریب في الفئة العمریة لألطفال الذین یعملون معھم یومیًا. 
 من متطلبات ھذا المؤشر. للمسؤولین الحصول على تدریب على فئة عمریة محددة؛ إال أن ذلك لیس 

 شھًرا؟  12سؤال: متى تبدأ فترة الـ  
 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 سؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟  
 Great Start toلتدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق مع مؤشرات میزة بحث في تقویم ا MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Areaالمنسدلة مجال االھتمام ( ، استخدم القائمة (Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3
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 عات؟ تركز على أحد الموضو MiRegistryسؤال: كیف یمكنني معرفة ما إذا كانت الدورة التدریبیة التي تم الحصول علیھا في 
. لمعرفة ما إذا تم تعیین عامل مؤھل للتدریب، حدد الزر "عرض نظرة عامة  MiRegistryاإلجابة: یتم تعیین عوامل مؤھلة لعملیات التدریب المقدمة في   
)View Overview ) في النظرة العامة على الدورة التدریبیة، ستجد قسًما بعنوان "مجاالت االھتمام ."(Areas of Interest  ."(  في ھذا المكان

)". العوامل  Protective Factors)" أو "عوامل الحمایة (Family Engagementستجد العامل المؤھل المخصص مثل "مشاركة العائلة (
 ھي:  Great Start to Qualityالمؤھلة المتعلقة بمؤشرات 

 عدم التحیز   •
 ممارسات األعمال  •
 السلوكیات الصعبة  •
 ) CLASSسیة (نظام درجات تقییم الفصول الدرا •
 ) ERS-3مقاییس التقییم البیئي ( •
 الكفاءة الثقافیة / الممارسات الشاملة  •
 مشاركة العائلة  •
 أعوام) 3األطفال الرضع واألطفال حدیثو المشي (من الوالدة حتى عمر  •
 الصحة العقلیة  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة ( •
 Strengthening Familiesعوامل حمایة   •
 العاطفیة االجتماعیةالصحة  •
 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( •
 التعلیق / الطرد  •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •
 عمر الدراسة  •

، ما ھي العوامل المؤھلة التي یجب أن أبحث عنھا للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟
 اإلجابة: 

 أعوام)  3األطفال الرضع واألطفال حدیثو المشي (من الوالدة حتى عمر   •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة ( •
 عمر الدراسة  •

PD2:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي
شھًرا الماضیة مع التركیز على واحد مما یلي: السلوكیات   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2المدرسة ما ال یقل عن ساعتین (

 الصعبة، ومنع التعلیق والطرد، والصحة العقلیة، والممارسات الواعیة بالصدمات، والصحة االجتماعیة والعاطفیة.
 ؟شھًرا 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 

 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 سؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟  
 Great Start toافق مع مؤشرات میزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتو MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Area، استخدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( (Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3

 تركز على أحد الموضوعات؟  MiRegistryسؤال: كیف یمكنني معرفة ما إذا كانت الدورة التدریبیة التي تم الحصول علیھا في 
. لمعرفة ما إذا تم تعیین عامل مؤھل للتدریب، حدد الزر "عرض نظرة عامة  MiRegistryاإلجابة: یتم تعیین عوامل مؤھلة لعملیات التدریب المقدمة في   
)View Overview ) في النظرة العامة على الدورة التدریبیة، ستجد قسًما بعنوان "مجاالت االھتمام ."(Areas of Interestا المكان  )". في ھذ
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)". العوامل  Protective Factors)" أو "عوامل الحمایة (Family Engagementستجد العامل المؤھل المخصص مثل "مشاركة العائلة (
 ھي:  Great Start to Qualityالمؤھلة المتعلقة بمؤشرات 

 عدم التحیز   •
 ممارسات األعمال  •
 السلوكیات الصعبة  •
 ) CLASSالدراسیة (نظام درجات تقییم الفصول  •
 ) ERS-3مقاییس التقییم البیئي ( •
 الكفاءة الثقافیة / الممارسات الشاملة  •
 مشاركة العائلة  •
 أعوام) 3األطفال الرضع واألطفال حدیثو المشي (من الوالدة حتى عمر  •
 الصحة العقلیة  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة ( •
 Strengthening Familiesعوامل حمایة   •
 لعاطفیة االجتماعیةالصحة ا •
 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( •
 التعلیق / الطرد  •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •
 عمر الدراسة  •

، ما ھو العامل المؤھل الذي یجب أن أبحث عنھ للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 ؟المؤشر
 اإلجابة: 

 السلوكیات الصعبة   •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •
 الصحة العاطفیة االجتماعیة •
 التعلیق / الطرد  •
 الصحة العقلیة  •

 سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة عمریة معینة؟
 اإلجابة: ال، القصد من المؤشر ھو أن یكون التدریب في أحد الموضوعات المدرجة، ولیس لفئة عمریة معینة من األطفال.  

 PD3:   أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي
شھًرا الماضیة مع التركیز على واحد مما یلي: الثقافة   12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2(المدرسة ما ال یقل عن ساعتین 

 والتنوع واإلعاقات والممارسات الشاملة.
 شھًرا؟ 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 

 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 ؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟ س 
 Great Start toمیزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق مع مؤشرات  MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Area، استخدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( (Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3
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 تركز على أحد الموضوعات؟  MiRegistryسؤال: كیف یمكنني معرفة ما إذا كانت الدورة التدریبیة التي تم الحصول علیھا في 
. لمعرفة ما إذا تم تعیین عامل مؤھل للتدریب، حدد الزر "عرض نظرة عامة  MiRegistryاإلجابة: یتم تعیین عوامل مؤھلة لعملیات التدریب المقدمة في   
)View Overview ) في النظرة العامة على الدورة التدریبیة، ستجد قسًما بعنوان "مجاالت االھتمام ."(Areas of Interest  في ھذا المكان ."(

)". العوامل  Protective Factors)" أو "عوامل الحمایة (Family Engagementستجد العامل المؤھل المخصص مثل "مشاركة العائلة (
 ھي:  Great Start to Qualityالمؤھلة المتعلقة بمؤشرات 

 عدم التحیز   •
 ممارسات األعمال  •
 السلوكیات الصعبة  •
 ) CLASSنظام درجات تقییم الفصول الدراسیة ( •
 ) ERS-3مقاییس التقییم البیئي ( •
 الكفاءة الثقافیة / الممارسات الشاملة  •
 مشاركة العائلة  •
 أعوام) 3دیثو المشي (من الوالدة حتى عمر األطفال الرضع واألطفال ح •
 الصحة العقلیة  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة ( •
 Strengthening Familiesعوامل حمایة   •
 الصحة العاطفیة االجتماعیة •
 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( •
 التعلیق / الطرد  •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •
 مر الدراسة ع •

، ما ھو العامل المؤھل الذي یجب أن أبحث عنھ للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟
 اإلجابة: 

 الكفاءة الثقافیة / الممارسات الشاملة   •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •

 عمریة معینة؟سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة 
 اإلجابة: ال، القصد من المؤشر ھو أن یكون التدریب في أحد الموضوعات المدرجة، ولیس لفئة عمریة معینة من األطفال.  

 PD4:   ،أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد
 شھًرا الماضیة مع التركیز على مشاركة العائلة.  12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2یقل عن ساعتین (وموظفي المدرسة ما ال 

 شھًرا؟ 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 
 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 یب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟ سؤال: كیف یمكنني العثور على تدر 
 Great Start toمیزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق مع مؤشرات  MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Area، استخدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( (Statewide Training Calendarب على مستوى الوالیة ( على یسار تقویم التدری   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3

 تركز على أحد الموضوعات؟  MiRegistryة التدریبیة التي تم الحصول علیھا في سؤال: كیف یمكنني معرفة ما إذا كانت الدور
. لمعرفة ما إذا تم تعیین عامل مؤھل للتدریب، حدد الزر "عرض نظرة عامة  MiRegistryاإلجابة: یتم تعیین عوامل مؤھلة لعملیات التدریب المقدمة في   
)View Overview الدورة التدریبیة، ستجد قسًما بعنوان "مجاالت االھتمام ( )". في النظرة العامة علىAreas of Interest  في ھذا المكان ."(
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)". العوامل  Protective Factors)" أو "عوامل الحمایة (Family Engagementستجد العامل المؤھل المخصص مثل "مشاركة العائلة (
 ھي:  Great Start to Qualityالمؤھلة المتعلقة بمؤشرات 

 عدم التحیز   •
 ممارسات األعمال  •
 السلوكیات الصعبة  •
 ) CLASSنظام درجات تقییم الفصول الدراسیة ( •
 ) ERS-3مقاییس التقییم البیئي ( •
 الكفاءة الثقافیة / الممارسات الشاملة  •
 مشاركة العائلة  •
 أعوام) 3األطفال الرضع واألطفال حدیثو المشي (من الوالدة حتى عمر  •
 الصحة العقلیة  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة ( •
 Strengthening Familiesعوامل حمایة   •
 الصحة العاطفیة االجتماعیة •
 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( •
 التعلیق / الطرد  •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •
 عمر الدراسة  •

ما ھي العوامل المؤھلة التي یجب أن أبحث عنھا للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  ، MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟

 اإلجابة: مشاركة العائلة 

 سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة عمریة معینة؟
 اإلجابة: ال، القصد من المؤشر ھو أن یكون التدریب حول مشاركة العائلة، ولیس لفئة عمریة معینة من األطفال.  

 PD5:   أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد، وموظفي
شھًرا الماضیة مع التركیز على عوامل حمایة  12تدریب التطویر المھني خالل الـ  ) من2المدرسة ما ال یقل عن ساعتین (

Strengthening Families™. 
 شھًرا؟ 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 

 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 سؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟  
 Great Start toمیزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق مع مؤشرات  MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Area، استخدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( (Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3

 تركز على أحد الموضوعات؟  MiRegistryف یمكنني معرفة ما إذا كانت الدورة التدریبیة التي تم الحصول علیھا في سؤال: كی
. لمعرفة ما إذا تم تعیین عامل مؤھل للتدریب، حدد الزر "عرض نظرة عامة  MiRegistryاإلجابة: یتم تعیین عوامل مؤھلة لعملیات التدریب المقدمة في   
)View Overview"( ) في النظرة العامة على الدورة التدریبیة، ستجد قسًما بعنوان "مجاالت االھتمام .Areas of Interest  في ھذا المكان ."(

)". العوامل  Protective Factors)" أو "عوامل الحمایة (Family Engagementستجد العامل المؤھل المخصص مثل "مشاركة العائلة (
 ھي:  Great Start to Qualityالمؤھلة المتعلقة بمؤشرات 

 عدم التحیز   •
 ممارسات األعمال  •



12 
 

 السلوكیات الصعبة  •
 ) CLASSنظام درجات تقییم الفصول الدراسیة ( •
 ) ERS-3مقاییس التقییم البیئي ( •
 الكفاءة الثقافیة / الممارسات الشاملة  •
 مشاركة العائلة  •
 أعوام) 3األطفال الرضع واألطفال حدیثو المشي (من الوالدة حتى عمر  •
 الصحة العقلیة  •
 أعوام)  5إلى  3مرحلة ما قبل المدرسة ( •
 Strengthening Familiesعوامل حمایة   •
 الصحة العاطفیة االجتماعیة •
 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( •
 التعلیق / الطرد  •
 ACESالممارسات الواعیة بالصدمات /  •
 عمر الدراسة  •

، ما ھو العامل المؤھل الذي یجب أن أبحث عنھ للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟

 اإلجابة: عوامل الحمایة 

 سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة عمریة معینة؟
 ، ولیس لفئة عمریة معینة من األطفال. ™Strengthening Familiesیة اإلجابة: ال، القصد من المؤشر ھو أن یكون التدریب حول عوامل حما 

 PD6:   ،أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك، والقائد، والمساعد
لماضیة مع التركیز على منھجیات عدم  شھًرا ا 12) من تدریب التطویر المھني خالل الـ 2وموظفي المدرسة ما ال یقل عن ساعتین (

 التحیز. 
 شھًرا؟ 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 

 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة عمریة معینة؟ 
 اإلجابة: ال، القصد من المؤشر ھو أن یكون التدریب حول منھجیات عدم التحیز، ولیس لفئة عمریة معینة من األطفال.  

 سؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟  
 Great Start toمیزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق مع مؤشرات  MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Areaدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( ، استخ(Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3

نھ سیحتسب ألغراض ھذا  ، ما ھو العامل المؤھل الذي یجب أن أبحث عنھ للتأكد من أMiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟

 اإلجابة: عدم التحیز 

PD7: ) من تدریب  2أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك ساعتین (
 شھًرا الماضیة مع التركیز على ممارسات األعمال الفعالة.  12التطویر المھني خالل الـ 

 شھًرا؟ 12فترة الـ سؤال: متى تبدأ 
 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 



13 
 

 سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة عمریة معینة؟ 
 ة من األطفال. اإلجابة: ال، القصد من المؤشر ھو أن یكون التدریب حول ممارسات األعمال الفعالة، ولیس لفئة عمریة معین  

 سؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟  
 Great Start toمیزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق مع مؤشرات  MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Areaدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( ، استخ(Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3

للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  ، ما ھو العامل المؤھل الذي یجب أن أبحث عنھ MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟

 اإلجابة: ممارسات األعمال 

PD8: ) من تدریب  2أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك ساعتین (
) أو نظام درجات تقییم الفصول الدراسیة  ERS-3شھًرا الماضیة مع التركیز مقاییس التقییم البیئي ( 12التطویر المھني خالل الـ 

)CLASS) أو تقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (SEL PQA .من أجل التجھیز المراقبة في الموقع ( 
 شھًرا؟ 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 

 ادقة. شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمص 12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 

 سؤال: ھل یجب أن یكون التدریب لفئة عمریة معینة؟ 
طفال الذین یتم توفیر  اإلجابة: نعم، الغرض من المؤشر ھو أن یكون التدریب على أداة تقییم البرنامج التي سیتم استخدامھا لقیاس الفئة (الفئات) العمریة لأل  

 SELبرنامج خارج وقت المدرسة تدریبًا على تقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي (الخدمات لھم في البرنامج. على سبیل المثال، یجب أن یتلقى 
PQA .( 

 سؤال: كیف یمكنني العثور على تدریب یركز على أحد ھذه الموضوعات؟  
 Great Start toمع مؤشرات  میزة بحث في تقویم التدریب لدعم البرامج في تحدید فرص التطویر المھني التي تتوافق MiRegistryاإلجابة: لدى   

Quality .استخدم الخطوات أدناه للبحث عن التدریب . 

 MiRegistry.orgانتقل إلى    .1
 Area، استخدم القائمة المنسدلة مجال االھتمام ( (Statewide Training Calendarعلى یسار تقویم التدریب على مستوى الوالیة (   .2

of Interest  لتحدید (Great Start to Quality 
 بمجرد االنتھاء من االختیار، ستتمكن بعد ذلك من فرز مجال االھتمام حسب الموضوع    .3

، ما ھو العامل المؤھل الذي یجب أن أبحث عنھ للتأكد من أنھ سیحتسب ألغراض ھذا  MiRegistryسؤال: إذا كنت أبحث عن تدریب في 
 المؤشر؟
 اإلجابة: 

 ) CLASSنظام درجات تقییم الفصول الدراسیة ( •
 ) ERS-3مقاییس التقییم البیئي ( •
 ) SEL PQAتقییم جودة برنامج التعلم العاطفي االجتماعي ( •

PD9:  أكمل جمیع المسؤولین / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك والقائد والمساعد وموظفي
ز متطلبات الترخیص في مجاالت االھتمام أو التي تتوافق مع أھداف التطویر  ) ساعات إضافیة من التدریب بما یتجاو8المدرسة ثماني (

 شھًرا الماضیة.  12المھني الفردیة خالل الـ 
 شھًرا؟ 12سؤال: متى تبدأ فترة الـ 

 شھًرا من تقدیم التفكیر الذاتي للمصادقة.  12اإلجابة: یجب إكمال ساعات التطویر المھني في غضون 
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 تحتسب ضمن إجمالي عدد الساعات؟  PD5إلى  PD1ویر المھني من المؤشرات سؤال: ھل ساعات التط 
ضمن إجمالي عدد ساعات التطویر    PD5إلى  PD1اإلجابة: نعم، یتم احتساب ساعات التطویر المھني المستھدفة التي یتم أخذھا لتلبیة المؤشرات من  

 المھني.

 ) واإلسعافات األولیة ضمن إجمالي عدد ساعات التطویر المھني التي یتم أخذھا؟CPRسؤال: ھل یتم احتساب تدریب اإلنعاش القلبي الرئوي ( 
 . Great Start to Qualityاإلجابة: ال، لن یلبي اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األولیة الغرض من مؤشر 

 اإلدارةالمسؤول / المدیر، الموظفون الذین یحصلون على األجر، المسؤولون و  - مؤھالت الموظفین  
 سؤال: أین یمكنني العثور على مزید من المعلومات حول مستوى المسار الوظیفي؟

 MiRegistry.orgیمكن العثور على معلومات حول مستوى المسار الوظیفي على موقع  

 سؤال: ھل ستتم مراجعة مستوى المسار الوظیفي؟ 
 معلومات حول مراجعة مستوى المسار الوظیفي.  MiRegistryاإلجابة: لم تصدر  

 ستوى المسار الوظیفي لیشمل المجاالت ذات الصلة باألطفال والمقررات الدراسیة؟ سؤال: ھل سیتم تحدیث م
 اإلجابة: یأخذ المسار الوظیفي حالیًا في االعتبار المجاالت ذات الصلة باألطفال والمقررات الدراسیة.  

SQ1 : .مؤھالت المدیر / مدیر البرنامج / المشرف على موقع عمر الدراسة في المدرسة / المالك 
 سؤال: لماذا یعد ھذا المؤشر خاًصا برعایة العائلة والطفل فقط؟ 

ساعة   60نھم أكملوا  اإلجابة: ھذا الخیار متاح للسماح للمسؤول / المدیر / المالكین الذین لم یكملوا دورات التعلیم العالي أو الحصول على درجة علمیة ولك 
 سیة والكفاءات األساسیة. غیر مكررة من التطویر المھني المتعلق بالمعرفة األسا

سؤال: إذا كان ھذا المؤشر خاًصا برعایة العائلة والطفل فقط، فھل یحتاج إلى تضمین عبارة "المدیر / مدیر البرنامج / المشرف على عمر  
 الدراسة في المدرسة"؟ 

التفكیر الذاتي"، ولكن یتم استخدام مجموعة واحدة من  اإلجابة: نعم، لقد تم تضمین تلك العبارة ألغراض االتساق حیث ال توجد إصدارات متعددة من "
 المؤشرات لملء "التفكیر الذاتي" بناًء على تسجیل األطفال. 

 AM-1 :   ،قام البرنامج بكتابة سیاسات وإجراءات شؤون الموظفین. یجب أن تتضمن سیاسات وإجراءات شؤون الموظفین المكتوبة
 البرنامج وسیاسة المرض / الغیاب واالمتیازات ووقت اإلجازة مدفوعة األجر على األقل، ما یلي: توجیھ 

 ، ھل یمكن احتساب ذلك ضمن االمتیازات؟(PD) أو التطویر المھني (CPRسؤال: عندما یدفع موفر الرعایة مقابل اإلنعاش القلبي الرئوي (
 أي نوع، فإن ذلك یعتبر میزة للموظف. اإلجابة: نعم، عندما تدفع البرامج مقابل ساعات التطویر المھني من  

 سؤال: ھل یتعین على البرامج وموفري الرعایة تغطیة كل المتطلبات الواردة في سیاسات وإجراءات الموظفین الخاصة بھذا المؤشر؟ 
/ الغیاب، واالمتیازات، ووقت اإلجازة    اإلجابة: نعم، لتلبیة الغرض من ھذا المؤشر، یجب أن تغطي السیاسات واإلجراءات توجیھ البرنامج، وسیاسة المرض 

 مدفوعة األجر. یجب تغطیة جمیع المتطلبات. 

 مؤھلة كوقت إجازة مدفوعة األجر؟ .T.E.A.C.Hسؤال: ھل تعد منحة  
 . ووقت اإلصدار مدفوع األجر  .T.E.A.C.Hمنحة  اإلجابة: نعم. معلومات إضافیة حول  

 سؤال: كیف یمكن لموفر رعایة العائلة للطفل إظھار وقت اإلجازة مدفوعة األجر؟  
وقت اإلجازة مدفوعة األجر في الكتیب أو العقد من خالل ذكر سیاساتھم المتعلقة بأخذ إجازة   Family Child Careاإلجابة: قد یُظھر موفرو رعایة 

 موفر الرعایة البرنامج والتوقعات المتعلقة بالحصول على رعایة احتیاطیة.  شخصیة أو عطلة. یسمح ھذا للعائالت بفھم متى قد یغلق 

 سؤال: ما الذي یعتبر امتیاًزا؟ 
ة، فھذه مجرد أمثلة  اإلجابة: مع مرور األعوام، أبلغت البرامج وموفرو الرعایة عبر والیة میتشجن عن الخیارات التالیة كامتیازات، وھذه القائمة لیست حصری 

 لالمتیازات: شائعة 

 التطویر المھني مدفوع األجر  •
 .T.E.A.C.Hمنحة   •
 مساعدة تعلیم رعایة الطفل  •

https://www.miregistry.org/individuals/#careerpathways
https://www.miaeyc.org/professional-development/t-e-a-c-h-scholarships/faq-from-recipients-and-sponsors/
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 التأمین الطبي أو التأمین على طب األسنان أو التأمین على العیون   •
 خطة التقاعد  •

C-AM2:  .یوضح البرنامج كیف یكمل التقییمات السنویة وأھداف األداء الفردي 
 سؤال: ما الذي یعتبر ھدف أداء؟ 

فاعل أو توجیھ الفصل  اإلجابة: ترتبط أھداف األداء بمراجعة أداء الفرد أو تقییمھ. ومن شأن ھدف األداء أن یشجع نمو الفرد في مجال معین من التطویر أو الت 
 الدراسي الذي یریده الشخص أو یحتاج إلى العمل علیھ. 

 F-AM3:  وي إلنشاء أھداف أداء فردیة.یُظھر الموفر والموظفون كیف یكملون التقییم الذاتي السن 
 سؤال: إذا أكملت العائالت تقییم البرنامج الخاص بالبرنامج الذي أشارك بھ، فھل سیتم قبول ذلك كتقییم ذاتي؟

 اإلجابة: إذا تم استخدام تقییم البرنامج للتفكیر ولتحدید أھداف األداء، فسیكون ذلك شكالً مقبوالً من األدلة.  

 ھدف أداء؟  سؤال: ما الذي یعتبر 
فاعل أو توجیھ الفصل  اإلجابة: ترتبط أھداف األداء بمراجعة أداء الفرد أو تقییمھ. ومن شأن ھدف األداء أن یشجع نمو الفرد في مجال معین من التطویر أو الت 

 الدراسي الذي یریده الشخص أو یحتاج إلى العمل علیھ. 

 F-AM4:  األعمال.البرنامج لدیھ خطة الستدامة 
 سؤال: ھل ھناك تفاصیل یجب تضمینھا؟ 

لموضوعات التي  اإلجابة: المطلب الوحید ھو أن یوفر البرنامج أو موفر الرعایة خطة الستدامة األعمال، وال یلزم توفیر أي نقاط نقطیة. یمكن أن تشمل ا
التكالیف، و / أو التقاریر المالیة، و / أو صیانة خدمات البرنامج، و / أو التسویق، و /  یمكن تضمینھا في الخطة تخطیط المیزانیة، و / أو إستراتیجیات خفض 

 أو تعیین الموظفین واالحتفاظ بھم. 

 أسئلة إضافیة  
 سؤال: ھل یجب أن تكون الوثائق التي یتم تحمیلھا من إطار زمني معین؟

 خالل العامین الماضیین، ما لم یذكر خالف ذلك. اإلجابة: نعم، یجب أن تكون الوثائق التي یتم تحمیلھا كدلیل من  

 سؤال: ھل سیظل ھناك تفكیر ذاتي للبرامج أو موفري الخدمة الذین یخدمون األطفال في عمر المدرسة فقط؟  
برنامج أو موفر الرعایة یخدم  اإلجابة: ستتلقى جمیع البرامج فقط مؤشرات التفكیر الذاتي التي تنطبق على أعمار األطفال المسجلین في البرنامج. إذا كان ال

 عاًما)، فإن المؤشرات الواردة في "التفكیر الذاتي" ستعكس ذلك.  12أشھر إلى  9أعوام و  4األطفال في عمر المدرسة فقط ( 

 سؤال: ما الفرق بین استطالع رأي "التفكیر الذاتي" و"التقییم الذاتي"؟ 
 تعرف على المزید حول عملیة تحسین الجودة الجدیدة.  الع رأي التقییم الذاتي.اإلجابة: التفكیر الذاتي ھو اإلصدار الجدید من استط

 سؤال: ھل الوثائق المطلوبة للمؤشرات المحددة على أنھا "تفي حالیًا"؟
 نعم. الوثائق مطلوبة للمؤشرات المحددة على أنھا "تفي حالیًا"؟  اإلجابة: 

 سؤال: ماذا لو كانت الوثائق التي تم تحمیلھا ال تفي بالغرض من المؤشر؟ 
لبي البرنامج  ی اإلجابة: إذا طلب البرنامج التحقق من الصحة، فسوف یطرح المدقق أسئلة توضیحیة حول الوثائق وقد یطلب تحمیل وثائق إضافیة إلظھار كیف 

 الغرض من المؤشر. 

 سؤال: أال یعتبر األطفال في عمر المدرسة "أطفاالً"؟ 
أنھ من المھم تسمیة األطفال في عمر المدرسة في لغة   Great Start to Qualityاإلجابة: بینما یُعتبر األطفال في عمر المدرسة "أطفاًال"، یشعر  

). تغطي معاییر جودة الوقت خارج المدرسة في والیة میتشجن األطفال  8المؤشر حیث إن معاییر الطفولة المبكرة للجودة تغطي األطفال حتى عمر الثامنة ( 
 والشباب في الصفوف من ریاض األطفال حتى الصف الثاني عشر. 

ن المؤشر یشیر إلى األطفال و / أو األطفال في عمر المدرسة و / أو العائالت و / أو الموظفین، فھل یتعین علّي تحمیل األدلة لكل  سؤال: إذا كا 
 مجموعة مدرجة؟ 

عات أو قد یكون  اإلجابة: یجب تقدیم الدلیل ألي مجموعة مدرجة في المؤشر. على سبیل المثال، یمكن أن یتضمن الوصف المكتوب كیف یخدم كل ھذه المجمو 
ه الفئة العمریة. إذا لم  عبارة عن أوصاف مكتوبة بشكل منفصل. إذا كان البرنامج أو موفر الرعایة ال یخدم فئة عمریة معینة لألطفال، فال یلزم تقدیم الدلیل لھذ

 یكن لدى موفر الرعایة موظفون، فال یلزم تقدیم أدلة. 
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 نني استخدام میزة المالحظات في التفكیر الذاتي؟سؤال: ھل یتعین علّي تحمیل الوثائق، أم یمك 
 اإلجابة: نعم، یلزم تحمیل الوثائق. یمكن استخدام قسم المالحظات إلضافة سیاق داعم. 

 سؤال: أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات حول المؤشرات؟ 
 greatstarttoquality.org.ع  یمكن العثور على معلومات إضافیة في وثیقة توجیھات مؤشر الجودة على الموق 

https://greatstarttoquality.org/reflecting-on-quality/

	الشراكات بين العائلات والمجتمع
	FCP1: يوضح البرنامج كيف يقدم معلومات للعائلات حول التقدم في النمو الفردي للأطفال.
	سؤال: كيف يمكنني إظهار الدليل على توفير المعلومات للعائلات حول التقدم في النمو الفردي للأطفال؟
	سؤال: هل يمكنني تحميل موقع المراحل التنموية على الويب كدليل على هذا المؤشر؟

	FCP2: يحتوي البرنامج على كتيب أو عقد عائلي. يجب أن يتضمن كتيب العائلة أو العقد، على الأقل، ما يلي: بيان المهمة، ومشاركة العائلة، وتمثيل خلفية متنوعة، واستيعاب / دعم الإعاقات.
	سؤال: من أجل تلبية هذا المؤشر، هل أحتاج إلى إظهار دليل لجميع النقاط النقطية؟
	سؤال: هل الخطط التي تم تقديمها في الماضي للكفاءات الثقافية والاحتياجات الخاصة تفي بمتطلبات تمثيل الخلفيات المتنوعة وتستوعب / تدعم الإعاقات؟

	FCP3: يحتوي البرنامج على هدف واحد (1) على الأقل، في خطة تحسين الجودة، يدعم التحسين بناءً على إطار عمل عوامل حماية Strengthening Families™، وهي أفكار تُستخدم لتوجيه البرامج في دعم العائلات لتعزيز نتائج الطفل والعائلة الصحية. يحتوي إطار عمل عوامل الحماي...
	سؤال: أين يمكنني العثور على معلومات إضافية حول إطار عمل عوامل حماية Strengthening Families™؟
	سؤال: ما الذي يجب تضمينه في الهدف في خطة تحسين الجودة؟
	سؤال: هل يجب أن يعالج الهدف جميع عوامل الحماية الخمسة (5)؟
	سؤال: هل الهدف بحاجة إلى إكمال أم أنه قيد التقدم؟

	FCP4: يُظهر البرنامج كيف يحصل الأطفال والمدارس والعائلات والموظفون على فرص لتقديم ملاحظات شفهية أو كتابية حول البرنامج.
	سؤال: كيف أظهر أدلة حول الأطفال الرضع والأطفال حديثي المشي والأطفال في مرحلة ما قبل الكلام؟
	سؤال: هل يتعين عليّ تحميل دليل يوضح أنه تم جمع الملاحظات من كل فئة عمرية؟

	FCP5: يقدم البرنامج للعائلات وصفًا عن التغذية وخيارات الغذاء الصحي.
	سؤال: هل ستلبي خطة التغذية الخاصة بي التي تم تقديمها في الماضي متطلبات تقديم وصف حول التغذية وخيارات الغذاء الصحي؟
	سؤال: هل هناك متطلبات لوصف التغذية وخيارات الغذاء الصحي؟

	FCP6: يوضح البرنامج كيف يقوم بجمع معلومات حول ثقافة العائلة، و / أو اللغة المستخدمة في المنزل و / أو الحياة في المنزل.
	سؤال: في المثال الخاص بالأدلة، كيف يمكن إظهار الثقافة المنزلية من خلال صور غرفة الدراسة؟
	FCP7: يوفر البرنامج للعائلات والموظفين وصفًا حول كيفية تشجيع الأطفال والأطفال في عمر الدراسة على استخدام لغتهم المستخدمة في المنزل في تجارب اللعب والتعلم.
	سؤال: هل هناك تفاصيل يجب تضمينها؟


	الممارسات الشاملة
	IP1: يوفر البرنامج للعائلات وصفًا لكيفية توفير المواد والموارد حول البرامج المجتمعية و / أو الصحة العقلية المجتمعية و / أو بنوك الطعام و / أو Child Find و / أو الموارد الطبية / المتعلقة بطب الأسنان.
	سؤال: ما المقصود بـ Child Find؟
	سؤال: ما الذي يمكن أن أقدمه كدليل للوفاء بهذا المؤشر؟
	سؤال: في أمثلة الأدلة، ما المقصود بالقائمة الشاملة للموارد؟

	IP2: يوفر البرنامج للعائلات والموظفين وصفًا حول كيفية مخاطبتهم ومراقبتهم للصحة الاجتماعية والعاطفية ورفاهية الأطفال والأطفال من عمر المدرسة كل يوم.
	سؤال: هل هناك تفاصيل يجب تضمينها؟
	سؤال: هل سيفي العمل مع مستشار عاطفي اجتماعي أو حضور مقهى موفر رعاية العاطفة الاجتماعية بمتطلبات هذا المؤشر؟
	سؤال: هل أحتاج إلى اختيار برنامج عاطفي اجتماعي منشور؟
	سؤال: هل يجب أن يكون هناك وصف واحد للموظفين وآخر للعائلات؟

	IP3: يحتوي البرنامج على وصف للعائلات والموظفين حول منهجيتهم لمنع التعليق والطرد فيما يتعلق بالسلوكيات الصعبة، بما في ذلك كيفية ملاحظة السلوكيات ومعالجتها.
	سؤال: أين يمكنني العثور على موارد إضافية حول منع التعليق والطرد؟
	سؤال: ما المقصود بالسلوك الصعب؟
	سؤال: ما التوجيه الذي شاركه مجلس التعليم في ولاية ميتشجن حول التعليق والطرد؟

	IP4: يقدم البرنامج للعائلات والموظفين وصفًا حول كيفية دعمه للأمهات المرضعات.
	سؤال: هل من المتوقع توفير مساحة للأمهات المرضعات؟
	سؤال: هل ستكون الوثائق المكتوبة هي الطريقة الوحيدة لتوثيق ذلك أم يمكن تحميل الصور؟


	المناهج والتعليم وبيئة التعلم (ممارسات التدريس المتعمدة)
	CIL1: يوفر البرنامج للعائلات والموظفين وصفًا حول كيفية دعمهم للأطفال والأطفال في عمر المدرسة للانتقال إلى البرنامج، وبين البرامج أو الفصول الدراسية، ودخول مدارس جديدة.
	سؤال: في النقطة النقطية 3 من أمثلة الأدلة، ما شكل الكشف عن المعلومات، ومع من تتم مشاركته؟
	سؤال: هل يجب أن يكون هناك وصف واحد للموظفين وآخر للعائلات؟

	CIL2: يوفر البرنامج للعائلات وصفًا حول الإجراءات الروتينية للعناية بالفم للأطفال الرضع والأطفال حديثي المشي والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والأطفال في عمر المدرسة:
	سؤال: هل يجب عليّ تنفيذ إجراءات العناية بالفم؟

	CIL3: يوفر البرنامج للعائلات وصفًا للخبرات المقصودة والمخطط لها للأطفال في عمر المدرسة والتي يجب أن تتضمن مجالات المحتوى التالية: الأمور الاجتماعية والعاطفية والبدنية والأكاديمية والتعبير الإبداعي والثقافة وتنمية الشخصية وSTEM - أي العلوم والتقنيات و...
	سؤال: ما أنواع البرامج التي ستتلقى هذا المؤشر؟
	سؤال: يخدم البرنامج الذي أشارك فيه الأطفال في عمر المدرسة قبل وبعد اليوم الدراسي فقط، فهل هذا المؤشر مناسب لي؟
	سؤال: هل يجب أن يغطي البرنامج الذي أشارك فيه جميع مجالات المحتوى؟

	CIL4: يقدم البرنامج وصفًا لكيفية تعزيز صوت الشباب ومشاركتهم من خلال التخطيط لفرص مقصودة للأطفال في عمر المدرسة لتحديد الأنشطة والخبرات العملية وقيادتها.
	سؤال: ما أنواع البرامج التي ستتلقى هذا المؤشر؟

	CIL5: البرنامج له روتين يومي (جدول) يمكن التنبؤ به، ولكنه مرن، وداعم لكل طفل وطفل في عمر المدرسة. يجب أن يتضمن الروتين اليومي، على الأقل، ما يلي: اللعب الحر، واللعب الجماعي، وإجراءات العناية الروتينية، واللعب الحركي الكبير.
	سؤال: هل هناك متطلبات محددة للوقت في الهواء الطلق؟
	سؤال: هل يجب أن يستخدم الروتين اليومي (الجدول) نفس الصياغة الدقيقة في الرموز النقطية؟

	CIL6: يوضح البرنامج أنه ينفذ منهجًا من القائمة. يجب أن تكون أداة المنهج المستخدمة مناسبة لنوع الترخيص وأعمار الأطفال الذين يتم توفير الخدمات لهم.
	سؤال: هل يتعين عليّ استخدام منهج معتمد لتلبية هذا المؤشر؟
	سؤال: هل سيتم تحديث قائمة الفحوصات والتقييم والمناهج المعتمدة مرة أخرى؟

	CIL7: يوضح البرنامج أنه يكمل أداة فحص تنموية سنويًا من القائمة. يجب أن تكون أداة الفحص المستخدمة مناسبة لنوع الترخيص وأعمار الأطفال الذين يتم توفير الخدمات لهم.
	سؤال: هل يجب توثيق المتابعة مع أولياء الأمور؟
	سؤال: هل يمكنني تحميل نسخة من أداة فحص مكتملة؟
	سؤال: هل يتعين عليّ استخدام أداة فحص تنموية معتمدة لتلبية هذا المؤشر؟
	سؤال: لماذا أحتاج إلى استخدام أحدث إصدار من الأداة؟
	سؤال: ما مدى تكرار استخدام أداة الفحص التنموي؟

	CIL8: يُظهر البرنامج أنه يكمل أداة تقييم الطفل مرتين على الأقل في العام من القائمة. يجب أن تكون أداة التقييم المستخدمة مناسبة لنوع الترخيص وأعمار الأطفال الذين يتم توفير الخدمات لهم.
	سؤال: هل سيتم تحديث قائمة الفحوصات والتقييم والمناهج المعتمدة مرة أخرى؟
	سؤال: هل يجب أن يكون الدليل من نطاق زمني محدد؟
	سؤال: هل يمكنني تحميل نسخة من أداة تقييم مكتملة؟
	سؤال: هل يتعين عليّ استخدام أداة تقييم طفل معتمدة لتلبية هذا المؤشر؟
	سؤال: لماذا أحتاج إلى استخدام أحدث إصدار من الأداة؟

	CIL9: يُظهر البرنامج أنه يشارك نتائج أداة تقييم طفل مكتملة من القائمة بطريقة مقصودة مع العائلات مرتين في العام لجميع الأطفال. يجب أن تكون أداة التقييم المستخدمة مناسبة لنوع الترخيص وأعمار الأطفال الذين يتم توفير الخدمات لهم.
	سؤال: هل ما زلت بحاجة إلى عقد اجتماعين بين أولياء الأمور والمعلمين سنويًا؟
	سؤال: هل سيتم تحديث قائمة الفحوصات والتقييم والمناهج المعتمدة مرة أخرى؟
	سؤال: هل يجب أن يكون الدليل من نطاق زمني محدد؟
	سؤال: إذا لم يتحقق البرنامج من مؤشر أداة التقييم المعتمدة، فهل سيظل بإمكانه تحديد هذا المربع، أم سيمنعهم من القيام بذلك؟

	CIL10: يوضح البرنامج أنه يستخدم أداة تقييم الطفل من القائمة على جميع الأطفال للتخطيط للتجارب والتفاعلات. يجب أن تكون أداة التقييم المستخدمة مناسبة لنوع الترخيص وأعمار الأطفال الذين يتم توفير الخدمات لهم.
	سؤال: هل سيبقى استخدام الملاحظات القصصية للتخطيط؟

	CIL11: أكمل البرنامج مقياس التقييم البيئي (ERS-3) أو التقييم الذاتي لتقييم جودة برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي (SEL PQA) لكل فئة عمرية / فصل دراسي.
	سؤال: لماذا يكون تقييم البرنامج مطلوبًا في عملية التفكير الذاتي ولاحقًا في عملية Great Start to Quality من خلال المراقبة في الموقع؟

	CIL12: تحتوي كل مساحة رعاية أولية يستخدمها الأطفال والاطفال في عمر المدرسة على مدار اليوم على مصدر للضوء الطبيعي.
	سؤال: هل ينطبق هذا المؤشر على برامج رعاية الأطفال / المجموعة التي لا تحتوي على فصول دراسية؟
	سؤال: هل يمكن أن يكون مصدر الضوء الطبيعي في مساحة مشتركة يستخدمها الأطفال أحيانًا أثناء النهار بدلاً من كل فصل دراسي؟

	CIL13: البرنامج لديه حق الوصول لاستكشاف مساحة خارجية تتضمن عناصر من الطبيعة.
	سؤال: في مثال الأدلة، هل ستلبي صورتان تظهران أشجارًا مختلفة في المساحة الغرض من المؤشر؟

	CIL14: يقدم البرنامج دليلًا على المشاركة في منظمة مهنية محلية أو حكومية أو وطنية تعزز ممارسات الطفولة المبكرة للبرنامج.
	سؤال: ماذا عن عضوية HighScope؟
	سؤال: ما المقصود بمجموعة النظراء؟
	سؤال: هل سيظل كونك عضوًا في MiRegistry يحتسب للوفاء بأغراض هذا المؤشر؟
	سؤال: هل مطلوب من جميع الموظفين المشاركة في المنظمات المهنية المحلية أو الحكومية أو الوطنية؟
	سؤال: في أمثلة الأدلة، كيف يمكن أن يبدو بيان التعلم الشخصي للفرد من المشاركة في منظمة مهنية؟

	CIL15: البرنامج له هدفين (2) على الأقل، في خطة تحسين الجودة، يدعمان التحسين على أساس التفكير الذاتي للبرنامج.
	سؤال: إذا كان لديّ بالفعل هدف واحد حول عوامل حماية Strengthening Families، فهل يعد ذلك أحد هذين الهدفين؟


	التطور المهني
	PD1: أكمل جميع الموظفين القادة والمساعدين وفي عمر المدرسة ما لا يقل عن ساعتين (2) من تدريب التطوير المهني خلال الـ 12 شهرًا الماضية مع التركيز على الفئة العمرية التي يتم توفير الخدمات لها.
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