
NQF’nin sizin için anlamı
Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı için Ulusal Kalite Çerçevesi (NQF) 
çocuğunuzun yaşamına mümkün olan en iyi biçimde başlamasını 
sağlamakta yardımcı olur. 
NQF, tüm gün bakımı, aile gündüz bakımı, anaokulları, kreşler ve okul 
saatleri dışındaki bakım hizmetlerindeki eğitim ve bakımı iyileştirmek 
üzere yeni kalite standartlarına sahiptir. 

Ailelere sağlanan yararlar
• çocuklara daha fazla kişisel bakım ve özen
• çocukların öğrenme ve gelişmeleri için daha iyi destek
• daha yüksek yetenek ve niteliklere sahip eğitmenler
• çoğu hizmetlerde arttırılmış eğitmen çocuk oranları
• yeni bir eğitim ve bakım hizmetleri derecelendirme sistemi.

Ulusal Kalite Standardına dayalı dereceler
Çocuğunuzun servisi büyük bir olasılıkla aşağıda ortadaki üç dereceden birini alacaktır. 
Değerlendirme ve derecelendirme sistemi, ailelerin ve eğitmenlerin kaliteli eğitim ve bakımın ne olduğunu ve bu kalitenin artıp 
gelişeceğini anlamaları için hazırlanmıştır – bu sürekli bir gelişmedir. 
Servislerin sağlık ve güvenliği ciddiye aldığından emin olabilirsiniz. Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı bütün gün boyunca ve her 
gün önemlidir.

Ulusal Kalite Standardı 
NQF’in bir parçasıdır.  
Bu Standart, tüm çocukların  
eğitim ve bakım hizmetleri 
için Avustralya çapında 
daha yüksek bir ölçüt 
saptamaktadır. 
Hizmetinize, bu yedi 
kalite alanının her biri için 
bir derece, ayrıca genel 
bir derece verilecektir.  

Önemli Ölçüde 
İyileştirmeye  
Gerek Vardır

Ulusal Kalite 
Standardı 
Karşılanmaktadır
Servis, Ulusal Kalite 
Standart’ını 
karşılamaktadır.
Servis, yedi kalite 
alanının her birinde 
kaliteli eğitim ve bakım 
sağlamaktadır.

Ulusal Kalite 
Standart’ına 
Ulaşmaya 
Çalışılmaktadır
Servis, Ulusal Kalite  
Standartı’nın 
çeşitli alanlarını 
karşılayabilmekle 
beraber bir veya 
daha fazla alanın 
iyileştirilmesi gerektiği 
saptanmıştır.

Ulusal Kalite 
Standardı 
Aşılmaktadır 
Servis, yedi kalite 
alanının en az 
dördünde Ulusal  
Kalite Standartı’nın 
gereklerini aşmaktadır.
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İstihdam düzenlemeleri

Fiziksel çevre

Çocukların sağlık 
ve güvenliği
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Kalite  
derecelendirme 
sistemi

Servis, yedi kalite 
alanından birini 
karşılayamamakta 
veya ilgili yasanın bir 
bölümüne uymamaktadır 
ve çocukların güvenliği, 
sağlığı ve refahı önemli bir 
tehlikeyle karşı karşıyadır.

Düzenleyici kuruluş acil 
olarak eyleme geçecektir.

Servis, olağanüstü eğitim ve 
bakımı teşvik eder, sektör 
öncülüğü sergiler ve sürekli 
geliştirmeye kendini adamıştır. 

Bu derece yalnızca ACECQA 
tarafından verilebilir.  

7 Kalite Alanının hepsinde Ulusal 
Kalite Standardı Aşılmaktadır 
olarak derecelendirilen 
servisler bu derecelendirme için 
başvurmayı seçebilir.

Aileler ve toplumlarla 
işbirliğine dayalı ortaklıklar

Yönetim ve liderlik


