
Apakah arti NQF bagi Anda 
National Quality Framework (NQF/Kerangka Kerja Kualitas Nasional) untuk 
Early Childhood Education and Care (Pendidikan dan Pengasuhan Anak-Anak 
Usia Dini) membantu memastikan anak Anda mendapatkan awal sebaik 
mungkin dalam hidup.
NQF memiliki standar kualitas baru guna meningkatkan pendidikan dan 
pengasuhan pada layanan-layanan taman penitipan sepanjang hari, 
penitipan berbasis keluarga, pra-sekolah, taman kanak-kanak dan layanan 
penitipan di luar jam sekolah.

Manfaat bagi keluarga
• pengasuhan dan perhatian yang lebih baik secara individual bagi anak-anak
• dukungan yang lebih baik bagi pembelajaran dan perkembangan anak-anak
• para pendidik dengan keterampilan dan kualifikasi yang meningkat
• rasio pendidik dan anak yang lebih baik pada kebanyakan layanan
• sistem peringkat baru pada pendidikan dan penitipan anak

Peringkat berdasarkan Standar Kualitas Nasional
Layanan anak Anda kemungkinan besar akan menerima salah satu dari tiga peringkat menengah di bawah ini.
Penilaian dan sistem peringkat ini dirancang agar keluarga dan para pendidik mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pengasuhan 
berkualitas itu, dan bahwa kualitas tersebut akan tumbuh dan berkembang – hal ini merupakan perbaikan yang berkesinambungan. 
Anda dapat yakin bahwa para penyedia layanan memandang serius kesehatan dan keselamatan. Keselamatan dan kesehatan anak Anda 
penting sepanjang hari, setiap hari. 

National Quality Standard 
adalah bagian dari NQF. 
Standar ini menetapkan 
tolok ukur yang lebih 
tinggi bagi semua layanan 
pendidikan dan penitipan 
anak di seluruh Australia.
Layanan Anda akan  
diberi peringkat untuk  
masing-masing dari tujuh 
area kualitas ini tersebut, 
serta satu peringkat 
keseluruhan. 

Dipersyaratkan 
Perbaikan yang 
Signifikan

Memenuhi Standar 
Kualitas Nasional
Layanan memenuhi 
Standar Kualitas 
Nasional. 
Layanan memberi 
pendidikan dan 
pengasuhan 
berkualitas dalam ke 
tujuh area kualitas. 

Bekerja Menuju 
Pencapaian  
Standar Kualitas 
Nasional
Layanan mungkin 
memenuhi Standar 
Kualitas Nasional 
dalam berbagai area, 
namun ada satu 
atau lebih area yang 
diidentifikasi untuk 
perbaikan. 

Melampaui Standar 
Kualitas Nasional 
Layanan melampaui 
persyaratan Standar 
Kualitas Nasional dalam 
setidaknya empat dari 
tujuh area kualitas. 

Unggul

Kerangka Kerja  
Kualitas Nasional

Hubungan 
dengan anak-anak

Pengaturan staf

Lingkungan fisik

Kesehatan dan  
keselamatan anak-anak 

Program dan  
praktik pendidikan 

In
do

ne
si

an

Sistem peringkat 
kualitas

Layanan tidak memenuhi 
salah satu dari tujuh 
bidang kualitas atau 
suatu pasal dari undang-
undang dan terdapat 
risiko yang besar terhadap 
keselamatan, kesehatan 
dan kesejahteraan anak. 
Lembaga berwenang 
akan segera mengambil 
tindakan untuk mengatasi 
masalah tersebut.

Layanan memajukan  
pendidikan dan pengasuhan 
secara luar biasa, menunjukkan 
kepemimpinan sektor, dan 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kualitas.  
Peringkat ini hanya dapat 
diberikan oleh ACECQA.  
Layanan yang dinilai Melampaui 
Standar Kualitas Nasional dalam 
seluruh 7 Bidang Kualitas boleh 
memilih untuk mengajukan 
permohonan untuk mendapatkan 
peringkat ini.

Kemitraan dan kerja 
sama dengan keluarga 
dan masyarakat

Tata kelola dan 
kepemimpinan


