
ي للجودة
طار الوط�ن ما يعنيه لك الإ

ي للجودة ))The National Quality Framework )NQF( الخاص
طار الوط�ن يساعد الإ

ي مرحلة الطفولة المبكرة عىل ضمان توف�ي أفضل بداية ممكنة لحياة طفلك.
بالتعليم والرعاية �ن

ي
ن التعليم والرعاية �ن ي للجودة معاي�ي جودة جديدة لتحس�ي

طار الوط�ن ويتضمن الإ
خدمات الرعاية لكامل النهار والرعاية النهارية لدى العائالت ورياض الأطفال وصفوف 

. الحضانة والرعاية خارج أوقات الدوام المدرسي

ي تعود عىل العائالت
الفوائد ال�ت

رعاية شخصية وعناية بشكل أفضل لالأطفال •
دعم أفضل لتعلُّم الأطفال ونمّوهم  •

ن لديهم مزيد من المهارات والمؤهالت وجود مربّ�ي  •
ي معظم خدمات الرعاية

ن إىل عدد الأطفال �ن ن ِنسب عدد المربّ�ي تحس�ي  •
بية.   توف�ي نظام تصنيف جديد لخدمات التعليم وال�ت  •

ي للجودة 
التصنيفات قياساً إىل المعيار الوط�ن

ح أن تتلقى خدمة رعاية طفلك أحد التصنيفات المتوسطة الثالثة أدناه. يُرجَّ

ن يفهمون مع�ن التعليم الجيد والرعاية الجيدة، ويجعلهم يفهمون أن الجودة  لقد تم تصميم نظام التقييم والتصنيف بأسلوب يجعل العائالت والمرب�ي
ن المتواصل.  تنمو وتتطور - وهذا هو التحس�ي

ّ الصحة والسالمة، وأن سالمة وصحة طفلك تلقى الهتمام طوال اليوم وكل يوم.  ي
ونؤكد لك أن خدمات رعاية الأطفال توىلي اهتماماً فعلياً لمسأل�ت

ي للجودة 
المعيار الوط�ن

ي 
طار الوط�ن جزء من الإ

للجودة، وهو يضع مقياساً 
أعىل للجودة لجميع خدمات

ي
تعليم ورعاية الأطفال �ن

اليا. أنحاء أس�ت

وسوف تُعطى خدمتك تصنيفاً 
عن كل مجال من مجالت 

 الجودة السبعة التالية، 
 . ضافة إىل تصنيف إجماىلي بالإ

 مطلوب 
ن   تحس�ي

كب�ي

ي المعيار
الخدمة تستو�ن

ي للجودة
الوط�ن

ي الخدمة المعيار
تستو�ن

ي للجودة.
الوط�ن

توفر الخدمة تعليماً جيداً 
ي كافة

ورعاية جيدة �ن
مجالت الجودة السبعة.

الخدمة تعمل لستيفاء 
ي للجودة 

المعيار الوط�ن

ي الخدمة
قد تستو�ن

ي للجودة
المعيار الوط�ن

ي مجموعة من المجالت،
�ن

 لكن هناك مجال أو أك�ش 
. ن من مجال بحاجة إىل تحس�ي

الخدمة تفوق المعيار 
ي للجودة

الوط�ن

تتخطى الخدمة مستلزمات 

ي
ي للجودة �ن

المعيار الوط�ن
أربعة مجالت من مجالت 
الجودة السبعة عىل الأقل.

الخدمة ممتازة

طار   الإ
ي للجودة

الوط�ن

العالقة مع الأطفال

ترتيبات التوظيف

بيئة المكان

صحة الأطفال وسالمتهم

نامج التعليمي   ال�ب
والممارسات التعليمية
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Arabic

نظام تصنيف 
الجودة

اكات التعاونية مع  ال�ش
الأرس والمجتمعات

الحوكمة والقيادة

ي واحدة من  الخدمة ال تل�ب
مجاالت الجودة السبعة أو 

يعات وهناك  قسم من الت�ش
خطر كب�ي عىل سالمة وصحة 

ورفاه االأطفال. 
سوف تتخذ السلطة التنظيمية 

إجراءات فورية.

الخدمة تعزز التعليم والرعاية 
االستثنائية، وتظهر قيادة القطاع، 

ن المستمر.  مة بالتحس�ي ن ومل�ت
ال يمكن منح هذا التصنيف إال من 

 .ACECQA قبل
ي يتم تقييمها بأنها

الخدمات ال�ت

ي
ي �ن

تفوق معيار الجودة الوط�ن
جميع مناحي الجودة السبعة 

يجوز لها التقدم بطلب للحصول 
عىل هذا التقييم. 


