القرارالوزاري رقم ( )644لسنة  2020م
بشأن سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة
وزير التربية والتعليم:
بعد االطالع على:
-

القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته ،

-

القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1972م بشأن التعليم اإللزامي ،

-

القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1983في شأن دور الحضانة ،

-

القانون االتحادي رقم ( )29لسنة 2006م في شأن حقوق املعاقين وتعديالته ،

-

املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته ،

-

القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل ( وديمة ) ،

-

املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )15لسنة 2016م بإنشاء مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي ،

-

قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2016م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم ،

-

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2018م بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد البشرية في
الحكومة االتحادية ،وتعديالته ،

-

قرار مجلس الوزراء رقم  52لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل ( وديمة ) ،

 القرار الوزاري رقم ( )1لسنة 1989م بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1983م فــي ش ــان دور الحضانـ ــة ، القرار الوزاري رقم ( )820لسنة 2014م بشأن الئحة تسجيل الطلبة ،-

القرار الوزاري رقم ( )699لسنة  2016م بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة التربية والتعليم ،

-

القرار الوزاري رقم ( )851لسنة 2018م بشأن الئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام ،

-

القرار الوزاري رقم ( )1044لسنة  2018بشأن إنشاء وحدة حماية الطفل ،

-

وبناء على مقتضيات املصلحة العامة.
ق ــرر ما يلي:
املادة : 1

التعريفات
َّ
يقض سياق النص بغير ذلك:
في إطار أحكام هذه السياسة ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة قرين ٍّ
كل منها ما لم ِ
الدولة

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الوزارة

وزارة التربية والتعليم

الوزير

وزير التربية والتعليم.

الطالب

كل مقيد في أي مؤسسة تعليمية بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.
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الكادر التربوي
ممارس رعاية الطفل

جميع العاملين باملؤسسات التعليمية ولهم تأثير مباشر أو غير مباشر على تعلم وسلوك الطفل  /التلميذ.
الشخص املسؤول ً
قانونا عن الطفل  /الطالب من ُيعهد إليه برعايته.

رياض األطفال

مرحلة ما قبل التعليم األساس ي ألعمار األطفال ما بين أربعة وخمس سنوات ،وتشمل الروضة األولى والروضة الثانية.

المؤسسة التعليمية

املؤسسة الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي الى مرحلة ما قبل
التعليم العالي واملرخصة من وزارة أو الجهة التعليمية وتخضع إلشرافها.

مرحلة الطفولة املبكرة

إحدى املراحل األساسية في تطور ونمو الطفل ،وتشمل الفترة املمتدة من والدته وحتى عامه الثامن.

مراكز الرعاية والتعليم
في مرحلة الطفولة
املبكرة (املراكز)

الشركاء املعنيون
بالرعاية والتعليم في
مرحلة الطفولة املبكرة
خدمات الرعاية
والتعليم في مرحلة
الطفولة املبكرة
(الخدمات )
األطفال الذين لديهم
احتياجات فردية
اله َم ِم
طلبة أصحاب ِ

تشمل جميع األنشطة املرخصة لرعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة سواء الحكومية أو الخاصة ،الربحية أو
غير الربحية التي توفر خدمات رعاية وتعليم األطفال بغض النظر عن شكل النشاط وساعات تقديم الخدمة واإلطار
الوطني للمناهج الدراسية او البرنامج املقدم وتشمل الحضانات في مقار العمل الحكومية والحضانات الحكومية أو
الخاصة املنفصلة أو امللحقة بمدرسة ورياض األطفال والصف األول والثاني من املدارس االبتدائية الحكومية أو الخاصة .
كما تشمل برامج تنمية مواهب األطفال ونشاطات تقديم الرعاية النهارية لألطفال قبل بدء وبعد انتهاء وقت املدرسة،
والرعاية املنزلية ومدارس التربية الخاصة املختصة باألطفال أصحاب الهمم ضمن مرحلة الطفولة املبكرة وتشمل البرامج
املقامة ضمن املستشفيات لرعاية وتعليم األطفال املتواجدين في املستشفى ملدة تتجاوز الشهر والبرامج املتوفرة لألطفال
املرافقين للسجينات في املراكز التأديبية.
يشمل التعريف مقدمي الرعاية وأصحاب الرخص ملراكز الطفولة املبكرة بأشكالها املختلفة  ،والجهات املحلية املسؤولة
عن التعليم والجهات االتحادية أو املحلية املعنية بالصحة والجهات املعنية باألمن والسالمة والجهات القضائية والجهات
املعنية بحماية األطفال ووضعهم االجتماعي والجهات املسؤولة عن املؤسسات التأديبية والجهات املعنية بالرخص التجارية
والبلديات والجهات املعنية بصنع املحتوى الثقافي لألطفال.
):أي شكل من أشكال رعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة  ،وذلك بصفة منتظمة ملدة ال تقل عن ثالث
ساعات يوميا ،وتشمل رعاية األطفال وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والشرب و النظافة والراحة و التفاعل وتوفير أنشطة
تعليمية تنمي مهارات األطفال من جميع الجوانب النمائية منذ عمر  45يوما وحتى عامهم الثامن
هم األطفال الذين ينتمون الى الفئات األكثر ضعفا في املجتمع ويوجد احتمال عدم تمتعهم بقدر من املساواة مع األطفال
االخرين نتيجة ظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية .ويشمل األطفال الذين يعانون من اإلهمال أو العنف
واألطفال الذين يعانون من حاالت صحية تبقيهم ضمن املراكز الصحية املختلفة أو األطفال الذين ال توجد لديهم أوراق
ثبوتية أو األطفال املرافقون ألمهات ضمن املراكز التأديبية ،او األطفال من الفئات املتعثرة اقتصاديا.
ُ
الطلبة الذين ُيعانون من قصور مؤقت أو دائم ،كامل ْأو ُجزئي ،أو عجز في قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو
التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى الحد الذي يحد من إمكانية أداء املتطلبات العادية لألشخاص دون احتياجات
خاصة.
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املادة : 2
نطاق تطبيق السياسة
تساهم سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة في تحقيق استراتيجيات قطاع أشمل لتنمية الطفولة املبكرة يحتوي على جوانب الرعاية الصحية
والتغذية للطفل واالم ،وجوانب دعم انشاء وتماسك االسرة والتنمية االجتماعية ،وجوانب حماية وأمن وسالمة األطفال.
تطبق أحكام هذه السياسة على كل األطفال ضمن املرحلة العمرية بين  45يوما وحتى ثمانية أعوام في الدولة ،متضمنة:
-

مراكز التعليم املبكر ( 45يوما –  6سنوات)

-

غرف رعاية األطفال ( 45يوما – سنتان)

-

الحضانات الحكومية والخاصة وامللحقة بمقار العمل الحكومية ( 45يوما –  4سنوات)
رياض األطفال الحكومية والخاصة املستقلة وامللحقة باملدارس ( 6 – 4سنوات)
املادة : 3
أهداف السياسة

تسعى هذه السياسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1وضع آليات للتأكد من تطور جميع األطفال في جميع الجوانب النمائية :النفسية واالجتماعية والشخصية واللغوية والعقلية والبدنية باإلضافة
الى الحفاظ على الهوية والقيم والتذوق الفني واملهارات التنفيذية ومهارات استخدام التكنولوجيا تحقيقا ألهداف تتناسب مع كل مرحلة عمرية
ضمن الفترة بين  45يوما وحتى ثمانية أعوام.
ُ
َ .2توفر خدمات رعاية وتعليم ذات جودة لتكون في متناول جميع األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة في الدولة بما فيهم األطفال أصحاب الهمم
واألطفال الذين لديهم احتياجات فردية .
ُ
َ .3توفر قوة عاملة مؤهلة ولديها الخبرة لرعاية وتعليم األطفال ،تتوفر لديها ظروف عمل مناسبة وفرص تطور منهي وعلمي.
ُ
َ .4توفر إطار منهج وطني للطفولة املبكرة مبني على التكامل بين الجوانب النمائية املختلفة والقيم املوحدة ويحدد استراتيجيات الرعاية والتعليم
املبنية على أحدث الدراسات لتلبية االحتياجات الفردية لجميع األطفال ليحققوا أقص ى طاقاتهم .
ُ .5وجود نظام تطوير جودة خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة يبدأ من نظام الترخيص ويعتمد على جمع بيانات دقيقة حول أداء
املراكز من خالل عمليات الرقابة ،وضمان الجودة ،وقياس مخرجات الرعاية والتعليم.
 .6وجود مراكز لرعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة تقدم خدمات دامجة ذات جودة في متناول جميع االسر وتلبي احتياجات جميع
األطفال وخاصة الذين لديهم احتياجات فردية وتراعي متطلبات االسرة الثقافية والعملية واالقتصادية.
 .7وجود نظام حوكمة وقوانين وإجراءات فعالة  ،تتماش ى مع متطلبات الدولة وأفضل املمارسات ،تحكم قطاع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة
املبكرة.
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املادة : 4
ركائز السياسة
ترتكز هذه السياسة على املوارد التالية:
 .1بناء شراكة حقيقية وو اقعية مع أولياء أمور األطفال  ،بما يضمن:
-

انت ـ ــات م ـ ــواد توعوي ـ ــة تتعل ـ ــق بأهمي ـ ــة الطفول ـ ــة املبك ـ ــرة وأث ـ ــر البـ ـ ـرامج -ذات الج ـ ــودة -اإليج ـ ــابي ،عل ـ ــى تطـ ـ ــور مهـ ـ ــارات األطفـ ـ ــال عل ـ ــى امل ـ ــدى
القصير وعلى املدى البعيد لتشجيع تسجيل األطفال في مراكز الطفولة املبكرة واالستفادة من الخدمات املقدمة.

-

إيجـ ـ ــاد آليـ ـ ــات ُم َم َ
نهجـ ـ ــة للتشـ ـ ــاور مـ ـ ــع عينـ ـ ــة مـ ـ ــن أوليـ ـ ــاء االمـ ـ ــور ممثلـ ـ ــة ملكونـ ـ ــات مختلف ـ ــة م ـ ــن املجتم ـ ــع عنـ ـ ــد تصـ ـ ــميم خـ ـ ــدمات أو صـ ـ ــياغة
القواني ن أو معايير ومتطلبات الرعاية والتعليم للتأكيد على أهمية سعادة االسرة وتلبية احتياجات األطفال.

-

اشـ ـ ـراك أوليـ ـ ــاء أمـ ـ ــور األطفـ ـ ــال فـ ـ ــي جميـ ـ ــع جوان ـ ــب عمليـ ـ ــة رعايـ ـ ــة وتعلـ ـ ــيم أطفـ ـ ــالهم ،مـ ـ ــن خ ـ ــالل اطالعهـ ـ ــم علـ ـ ــى اإلطـ ـ ــار الـ ـ ــوطني للمنـ ـ ــاهج
الدراس ـ ــية وعل ـ ــى تق ـ ــارير ومعلوم ـ ــات وافي ـ ــة ع ـ ــن تط ـ ــور أبن ـ ــا هم وي ـ ــتم ت ـ ــوفير معلوم ـ ــات وافي ـ ــة ع ـ ــن خ ـ ــدمات الت ـ ــدخل املبك ـ ــر ف ـ ــي ح ـ ــال وج ـ ــود
حاجة لها.

-

توفير مناهج تحتوي على أنشطة ومواد تعليمية تساند وتدعم الرعاية الوالدية لألطفال خالل تواجدهم خارت املراكز.

 .2التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء املعنيين بجميع جوانب رعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة ،بما يضمن:
-

توضيح األدوار واملسؤوليات بين جميع الجهات املعنية.

-

العمل على تكوين نظرة مشتركة للجودة في خدمات رعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة.

-

التوافق على مستهدفات وطنية لقياس أثر االستراتيجيات وتحديد طرق وآليات القياس.

-

التواصـ ـ ــل املسـ ـ ــتمر بـ ـ ــين الجهـ ـ ــات للتشـ ـ ــاور وتبـ ـ ــادل الخبـ ـ ـرات واملعلومـ ـ ــات والبيان ـ ــات وتوحيـ ـ ــد املتطلب ـ ــات املشـ ـ ــتركة للجـ ـ ــودة علـ ـ ــى مسـ ـ ــتوى
الدولة.

-

تش ـ ــجيع التعـ ـ ــاون بـ ـ ــين مق ـ ــدمي الخدم ـ ــة للمراحـ ـ ــل العمري ـ ــة املختلف ـ ــة لت س ـ ــير االنتقـ ـ ــال م ـ ــن مرحل ـ ــة ال ـ ــى أخ ـ ــرى لتط ـ ــوير ج ـ ــودة الخ ـ ــدمات
املقدمة لألطفال.

-

تش ـ ـ ـ ــجيع األبحـ ـ ـ ـ ــاث والدراس ـ ـ ـ ــات وتمويلهـ ـ ـ ـ ــا للحص ـ ـ ـ ــول علـ ـ ـ ـ ــى مص ـ ـ ـ ــادر موثوق ـ ـ ـ ــة لتحلي ـ ـ ـ ــل الوض ـ ـ ـ ــع الح ـ ـ ـ ــالي ودراسـ ـ ـ ـ ــة نت ـ ـ ـ ــائج السياس ـ ـ ـ ــات
واالستراتيجيات واقتراح حلول مبتكرة وذات فاعلية لوضع حلول للتحديات .

 .3تـ ــوفير قـ ــوة عاملـ ــة م هلـ ــة ولـ ــديها الخ ـ ــرة لرعايـ ــة وتعلـ ــيم األطفـ ــال تت ـ ــوفر لـ ــديها ـ ــروف عمـ ــل مناسـ ــبة وفـ ــر تط ـ ـور منهـ ــي وعل ـ ــي ،بم ـ ــا
يشمل:
-

تحوي ـ ــل اتق ـ ــديم الرعاي ـ ــة والتعل ـ ــيم ف ـ ــي مرحل ـ ــة الطفول ـ ــة املبك ـ ــرة ا ال ـ ــىا مهن ـ ــةا تس ـ ــتقطب أفض ـ ــل الكف ـ ــاءات ،الت ـ ــي تحص ـ ــل عل ـ ــى امل ـ ــؤهالت
والتـ ــدريب املناسـ ــب وتتمتـ ــع بظـ ــروف عمـ ــل تتناسـ ــب مـ ــع رجـ ــم املسـ ــؤولية التـ ــي تقـ ــع بـ ــين أيـ ــديها ورجـ ــم تـ ــأثير نجـ ــاح افرادهـ ــا علـ ــى مس ـ ــتقبل
الدولة واملجتمع.
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-

ت حديد الوضع الحالي ملؤهالت وخبرات مقدمي الرعاية في االشكال املختلفة لخدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة وعدد الجهات
التي تقدم مؤهالت جامعية وشهادات مهنية وتدريبا متخصصا في مجاالت الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة ُ
وتوزعها على مستوى الدولة
وقدرتها االستيعابية وكلفة هذه البرامج.

-

ُ
فصل املهن املختلفة والدرجات املرتبطة باملؤهالت العلمية والخبرة املطلوبة بالتعاون
تطوير إطار موحد للعاملين في مجال رعاية وتعليم األطفال ي ِ
مع الهيئة الوطنية للمؤهالت وجميع املعنيين مع ممثلين من املهن املختلفة والجهات املقدمة للبرامج التعليمية والشهادات املهنية.

-

تحديد مستهدفات نسب العاملين الحاصلين على املؤهالت املطلوبة في املراحل العمرية املختلفة بناء على الوضع الحالي والقدرة االستيعابية
للجهات التدريبية املختلفة واالثر االقتصادي على املراكز.

-

توفير برامج تدريبية ذات جودة ومعايير دولية في متناول ممارس ي رعاية الطفل وتطوير البرامج الجامعية في التخصصات املطلوبة لرعاية وتعليم
األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة.

-

اصدار معايير مهنية لجميع العاملين في مرحلة الطفولة املبكرة وتوفير مصادر تدريبية لشرح املعايير وأمثلة عنها.

-

تطوير إجراءات تقييم وترخيص العاملين في مجال الطفولة املبكرة في الصف األول والثاني ورياض األطفال كمرحلة أولية.

-

العمل مع الشركاء على التخطيط لتطوير ظروف عمل مقدمي الرعاية من خالل القوانين او من خالل الحوافز للمستثمرين في قطاع الطفولة

املبكرة.
 .4توفير إطار منهج وطني للطفولة املبكرة  ،بما يحدد:
 فلسفات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة في الدولة.-

معايير اإلطار الوطني للمناهج الدراسية في جميع الجوانب النمائية والتي تندرت تحتها أهداف خاصة باملهارات املطلوبة من األطفال في كل مرحلة
عمرية تتدرت لتتماش ى مع األهداف املعرفية والنمائية لألطفال.

-

النماذت املعتمدة لتعلم اللغة العربية لجميع الفئات العمرية والعالقة مع اللغات األخرى.

-

ارشادات حول دمج الهوية والتراث والقيم اإلسالمية في اإلطار الوطني للمناهج الدراسية.

-

فلسفة وإجراءات التقييم في مرحلة الطفولة املبكرة وشرح لألدوات املستخدمة ومعايير التطور املتوقعة لكل مرحلة.

-

إرشادات الستراتيجيات التعلم املعتمدة في اإلطار الوطني للمناهج الدراسية والتي تتماش ى مع فلسفة اإلطار الوطني للمناهج الدراسية وتعطي
الحرية لتخطيط أنشطة تتناسب مع اهتمامات األطفال واختالفهم وتنوعهم مع التأكيد على ضرورة التوازن بين الرعاية والتعليم خالل جميع
املراحل بما فيها الصف األول والثاني.

-

إرشادات لتصميم ب ئة تعليمية تتماش ى مع فلسفة اإلطار الوطني للمناهج الدراسية وتمنح الحرية ملقدمي الرعاية واألطفال وأولياء األمور
للمساهمة في خلقها.

-

إرشادات لكيفية التخطيط وعمل الفريق واشراك األطفال واولياء األمور في تعديل اإلطار الوطني للمناهج الدراسية حسب احتياجاتهم
واهتماماتهم مع الحفاظ على نفس مستوى التوقعات واملخرجات او تجاوزها.

-

إرشادات لكيفية مواءمة اإلطار الوطني للمناهج الدراسية الوطني مع املناهج العاملية املعتمدة األخرى للمراكز التي تعتمد منهجا مختلفا.

-

إرشادات للتعامل مع األطفال أصحاب الهمم واألطفال ذوي االحتياجات الفردية.

-

امثلة ألنشطة تعلم تحقق األهداف املرجوة .وأدوات ومصادر لتنفيذ اإلطار الوطني للمناهج الدراسية تشمل الكتب واملواد السمعية البصرية
وقائمة االلعاب واألدوات.

-

إرشادات لكيفية مساعدة األطفال على االنتقال من مرحلة الى أخرى او التعامل مع التغيير .
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 .5ترخيص نماذج مختلفة لتقديم خدمة رعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة ،من خالل:
 تحديد الخدمات التي يحتاجها أولياء األمور عدا عن الخدمات املتوفرة حاليا (مثل الرعاية قبل وبعد انتهاء دوام املدرسة ،الرعاية املنزليةاملرخصة ،مراكز أنشطة تعليمية غير منتظمة ،أو تعديل القوانين املتعلقة بتحديد أوقات الدوام لألطفال).
-

املوائمة مع الجهات الحكومية املختلفة للتأكيد على توافق متطلبات جميع الشركاء املعنيين .وتحديث القوانين واللوائح واإلجراءات املتعلقة
بالترخيص.

-

تحديث متطلبات الترخيص املتعلقة بمعايير الجودة في الجوانب الهيكلية ملراكز الطفولة املبكرة كاشتراطات الصحة والسالمة واشتراطات نسب
مقدمي الرعاية لألطفال  /ومتطلبات املؤهالت والتدريب ،والسياسات واإلجراءات.

-

تطوير إجراءات الترخيص املطلوبة من جميع الجهات االتحادية واملحلية بناء على دراسة العبء اإلداري واالقتصادي على املستثمرين نتيجة
الرسوم واإلجراءات لترخيص األنشطة الحالية.

-

إعادة تصميم إجراءات الترخيص من خالل التركيز على جوانب الجودة األساسية وتبسيط اإلجراءات والغاء التداخل والربط االلكتروني بين
الجهات الحكومية املختلفة .مع املرونة في ترخيص األنشطة الجديدة التي ال تتوفر حاليا.

 .6بناء نظام تطوير جودة لخدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة ،من خالل:
 توحيد إجراءات تقييم جودة الخطط املقدمة من قبل املستثمرين والتي تشرح جوانب الجودة التي يعتزمون توفيرها كمتطلب للترخيص علىمستوى الدولة،
-

اجراء زيارات رقابة باستخدام أدوات مبنية على املعايير املحدثة وإجراءات شفافة تم تطويرها مع الشركاء وتمت مشاركتها مع جميع املعنيين،
حيث يتم تقييم الجانب الهيكلي لخدمات الرعاية والتعليم والتي تتعلق بكيفية تصميم وتنفيذ الخدمات داخل املركز تنفيذا ملتطلبات القوانين
واللوائح التنظيمية ومعايير الجودة الخاصة بجوانب مثل املبنى ،ونسب مقدمي الرعاية :لألطفال ،ونسب األطفال :للمساحة ،وتوفر املصادر
واملرافق ونسبة مقدمي الرعاية الحاصلين على املؤهالت املناسبة ،ووجود إجراءات النظافة واالمن والسالمة ،وإجراءات قبول األطفال وعدم
التمييز ،ووجود إطار الوطني للمناهج الدراسية معتمد وتوفير االحتياجات الفردية لجميع األطفال.

-

اجراء زيارات ضمان الجودة باستخدام إطار ضمان الجودة الذي يحتوي على معايير جودة اإلجراءات داخل املراكز واملتعلقة مثال بجوانب تنفيذ
اإلطار الوطني للمناهج الدراسية الشمولي لتحقيق تطور األطفال من جميع الجوانب النمائية بطريقة تكاملية ،وتقييم العالقات والتفاعل بين
األطفال ومقدمي الرعاية وبين األطفال أنفسهم ،واستراتيجيات التعليم وتقييم االطفال ،وإجراءات الرعاية اليومية لألطفال .باإلضافة الى العالقة
مع أولياء األمور وجودة تنفيذ اإلجراءات والسياسات وجودة القيادة.

-

بناء أدوات لقياس أثر الخدمات على األطفال وأولياء األمور واملجتمع .يتم العمل على تحديد املهارات املطلوب قياسها عند األطفال خالل أو في
نهاية كل مرحلة وتحديد أدوات قياس معيارية تستخدم على مستوى الدولة لتحديد نسبة األطفال الذين يحققون مستوى التطور املتوقع في
الجانب االجتماعي والنفس ي والبدني والعقلي باإلضافة الى تصميم استبانات ألولياء األمور حول رضاهم عن مستوى الخدمات املقدمة.
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املادة : 5
استراتيجيات وممكنات السياسة
العمل على تفعيل البرامج التالية:
 .1برامج دعم وتدريب االهل وممارس ي الرعاية في املراكز بما يشمل مقدمي الرعاية لألطفال أصحاب الهمم واألطفال الذين لديهم احتياجات فردية
صحية أو اجتماعية أو ضحايا اإلهمال والعنف.
ُ
ُ
 .2التركيز على الحاالت التي تعاني من ظروف تمثل مصدر قلق كبير وتحديات لألسرة .مثل األسر ذات الدخل املحدود جدا واألسر التي لديها أطفال
ُ
من أصحاب الهمم ،واألسر التي يعاني فيها أحد االبوين مشاكل في الصحة العقلية ،واألطفال ضحايا اإلهمال وما إلى ذلك.
 .3برامج التوعية ودعم التغذية والعادات الصحية والنفسية الجيدة قبل وأثناء وبعد الوالدة .وذلك لالرتباط الوثيق بين تطور الدماغ والقدرات
العقلية لألطفال ونموهم البدني .
 .4برامج تطوير جودة خدمات الرعاية والتعليم والتركيز على دعم توفير ب ئات توفر شروط السالمة وتدعم التواصل الفعال واالرتباط العاطفي مع
األطفال وب ئة غنية باملفردات واملؤثرات اللغوية والبصرية والحسية.
املادة : 6
مخرجات السياسة
.1
.2
.3

.4

حصول األطفال على ممارس ي رعاية قادرين على التواصل مع األطفال وتكوين عالقات جيدة وتوفير خبرات مميزة تمكنهم من تحقيق اقص ى
طاقاتهم وتحقيق معايير الجوانب النمائية املناسبة.
تزويد أولياء األمور بمجموعة من الخيارات التي تناسب مع احتياجاتهم واختيار املراكز التي تقدم جودة في الخدمات كما ستتوفر لديهم
فكرة واضحة حول جوانب القوة والجوانب التي تحتات الى تحسين في املركز الذي يقدم خدمات ألطفالهم.
تمتع االطفال بصحة نفسية وجسدية جيدة وتتكون لديهم توجهات إيجابية تجاه التعلم وحب القراءة والشعور باالنتماء .وتطوريهم ملهارات
ً
اجتماعية ونفسية وبدنية ،ومهارات تواصل ،تمكنهم من االنخراط مع االخرين وتكوين عالقات إيجابية في املدرسة وفي الحياة الحقا .ومهارات
قرائية وحسابية تتناسب مع مرحلتهم العمرية على ان يبقى الطفل متعلما نشطا لديه روح املغامرة وحب االستكشاف.
تطوير مستوى خدمات رعاية وتعليم األطفال في مرحلة في جميع امارات الدولة مما سيتيح فرصا متساوية ملستقبل أفضل لجميع األطفال
في الدولة.
املادة : 7

ٌ
تعتمد سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة املرفقة بهذا القرار.

املادة : 8
ُيبلغ هذا القرار لجميع جهات االختصاص لتنفيذه كل فيما يخصه .

حسين بن ابراهيم الحمادي
وزيرالتربية والتعليم
صدر في1442/04/07 :هـ ـ ـ  -املوافق2020/11/22 :م

