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 طفال خالصة شروط ترخیص مؤسسات رعایة األ
 
 

  طفال وتعرض بعض الشروط التي تكون مؤسسات رعایة األ   طفال مؤسسات مرخصة لرعایة األ   خل دا ھذه الخالصة دلیل ألولیاء أمور األطفال  
  المرخصة من   طفال أثناء حصولھم لرعایة مؤسسات رعایة األ   األطفال   ویتمثل الھدف من الترخیص بحمایة .  كي تصبح مرخصة ملزمة بتلبیتھا  

] وباإلرتقاء بالممارسات المالئمة من ناحیة النمو والتي تعزز التعلم  Department of Human Services"دائرة الخدمات اإلنسانیة" [ 
) أو أكثر من األطفال بدون صلة  5ذات خمسة (   طفال وتتولى دائرة الخدمات اإلنسانیة ترخیص مؤسسات رعایة األ الباكر ومشاركة أولیاء األمور.  

عن إمتثال مؤسسة إلى    شواغل كانت معفاة. ویجب إحالة األسئلة عن ھذه الشروط أو ال ) ساعات أو أكثر بالیوم إال إذا  3قرابة وتعمل لمدة ثالث ( 
ائح الدائرة لرعایة  و والمفصلة في قوانین ول   ال األطف المحلي. وال تحتوي ھذه الخالصة على كافة الشروط للمؤسسات المرخصة لرعایة    DHSمكتب  

أو یمكنك اإلطالع على القواعد عبر    طفال مؤسسات رعایة األ ترخیص  قواعد  من  ؛ ولذلك، یمكنك أن تطلب من مؤسستك المجموعة الكاملة  طفال األ 
 ئرة موقع إنترنت الدا 

  الملكیة والتنظیم واإلدارة
یجب اإلحتفاظ بتغطیة تأمین المسؤولیة العامة وتأمین السیارات وتأمین   •

مؤسسة رعایة  المدفوعات الطبیة، وذلك على عملیات مرافق وعربات 
 األطفال. 

 ) أسابیع. 6یحظر إلتحاق األطفال في سن یقل عن ستة ( •
) ساعة  12یجب أال یخضع األطفال للرعایة لمدة أكثر من إثنتي عشرة ( •

 خاصة. وف ظر) ساعة، إال في 24مدة أربعة وعشرین (خالل 
یجب أن تحتفظ المؤسسة بوثائق خطیة تثبت أن ولي األمر قام بزیارة  •

المؤسسة وإستراتیجیات مشاركة  رافق میدانیة للمؤسسة لإلطالع على م
أولیاء األمور قبل إلحاق الطفل (غیر إلزامي ألطفال األسر المشردة بدون 

 مسكن).
تضع مؤسسات رعایة األطفال سیاسة إجراء إختبار مخدرات  یجب أن  •

 لجمیع الموظفین على إتصال مباشر باألطفال. 
یجب تزوید ولي األمر بنسخة من سیاسات وإجراءات المؤسسة وخالصة  •

 الدائرة لشروط الترخیص، وذلك عند القبول بالطفل. 
(المؤھالت) المھني   یجب السماح ألولیاء األمور باإلطالع على المؤھل •

 للموظفین عند الطلب.
خالل ساعات العمل، یجب السماح ألولیاء األمور بالوصول الفوري إلى   •

 تحظر أو تقید وصولھم. أطفالھم، إال إذا كانت وثائق قانونیة 
یجب أن تكون المؤسسة على تواصل مستمر بأولیاء األمور في شأن إضافة   •

وتغییرات في السیاسات و/أو منھج دراسي، وتغییرات في الموظفین،  
شروط الترخیص الجوھریة، وأي تغییرات تؤثر على الرعایة الروتینیة  

 باألطفال، كما یجب أن توثق ھذا التواصل خطیاً.
یجب أن تزود مؤسسات رعایة األطفال معلومات عن فوائد تحصین   •

األطفال ضد اإلنفلونزا وغیرھا من األمراض المعدیة كل شھر  
سبتمبر/أیلول، وذلك ألولیاء أمور جمیع األطفال  أغسطس/آب أو  

الملتحقین بمؤسسة رعایة األطفال؛ كما یجب توثیق ھذا التواصل  
 خطیاً. 

ف أو السماح  شعلى حامل الرخصة وموظفي المؤسسة اإلمتناع عن الك •
بطفل أو أسرة،  المتعمد بأن یستخدم أشخاص آخرون أي معلومات متعلقة 

 ب القانون.ما عدا ما ھو إلزامي بموج
یجب عرض الرخصة الحالیة للمؤسسة وتقییم جودتھا ضمن نظام التسحین،   •

 وذلك قرب المدخل الرئیسي. 
 یجب توضیح سیاسة الطرد الخطیة ألولیاء األمور والموظفین. •

 الموظفون
ألسر األطفال، أي منازل ا یجب أن تخطر مؤسسات رعایة   •

المسؤول خالل غیاب أولیاء األمور مسبقاً بھویة الشخص    ،لمجموعات وا 
 الرئیسي.  ربي الم 

یجب تعیین أحد الموظفین لیكون مسؤوالً عن مؤسسة رعایة األطفال في  •
  المدیر الرئیسي، ویجب إبالغ الموظفین بإسم الشخص. / ربي غیاب الم 

ملماً بسیاسات/إجراءات مؤسسة رعایة  وعلى ھذا الشخص أن یكون 
 األطفال. 

 ن الجددوالموظف  یجب أن یتلقى، قبل التواصل مع األطفال بدون إشراف  •
 جلسة إرشادیة وتدریب قبل الخدمة. 

 
على الموظفین البدائل والطالب المتدربین المقدمین للخدمات لمدة أكثر من  •

ساعة خالل سنة تقویمیة أن یستوفوا شروط التحقیق في السوابق وأن   36
 بواجباتھم.یخضعوا لفحص طبي قبل البدء  

البالغین مقابل األطفال، عدد ال یمكن إحتساب المتطوعین عند تلبیة نسب  •
 ویجب أال یتم أبداً تركھم بمفردھم مع األطفال. 

 التحقیق في السوابق الجنائیة
التحقیقات في السوابق الجنائیة إلزامیة لجمیع الموظفین كل ما ال یقل عن  •

 ) سنوات. 5خمس (
ملزمون بالخضوع لتحقیق سوابق قبل ما ال یقل عن األشخاص التالیون   •

أي شخص   : ) یوماً من وصولھم إلى أي مؤسسة رعایة أطفال 90تسعین ( 
یقدم طلباً للعمل في یملك أو یدیر مؤسسة رعایة أطفال؛ وأي شخص  

مؤسسة رعایة أطفال؛ وأي شخص سیقدم خدمات بدیلة لمؤسسة رعایة 
) ساعة في سنة تقویمیة ویكون 36أطفال لمدة أكثر من ستة وثالثین ( 

البالغین مقابل األطفال؛ وأي شخص یكون في دد  ع محتسباً ضمن نسبة  
) سنة أو أكبر سناً وسیقیم في مؤسسة رعایة 15سن الخامس عشرة ( 

 أطفال. 
 حفظ السجالت 

 مؤسسة رعایة األطفال. یجب حفظ سجل لكل طفل داخل  •
و في موقع مركزي، یجب حفظ كافة السجالت بطریقة منظمة في الموقع، أ •

 أو أن تكون متوفرة إلكترونیا، وأن تكون جاھزة عند طلب الدائرة لھا. 
لإلجراءات بتوقیع طبیب لطفل ذي   كتابیةالخطة التحظى یجب أن  •

 حساسیات مھددة للحیاة. 
 على أولیاء األمور تقدیم موافقة خطیة على الرعایة/العالج الطبي الطارئ. •
 إلى أي جھة یجب تسلیم الطفل. الملف بیان خطي في  درجیجب أن ی •
یجب أن یكون في الملف إتفاق خطي حول النقل بین ولي األمر والطفل في  •

 شأن النقل الیومي.
یجب اإلحتفاظ في الموقع بسجالت الحضور الیومي التي تشمل اإلسم   •

 الكامل ووقت دخول وخروج كل طفل. 
إذن فردیة موقعة یجب أن تحصل مؤسسة رعایة األطفال على قسائم  •

 ومؤرخة من ولي األمر لكل رحلة میدانیة قبل النشاط. 
یجب أن یكون لكل طفل رضیع وصغیر وفي سن ما قبل المدرسة خطة   •

 سن إلى أخرى. فئةلإلنتقال من  كتابیةإنتقالیة 
في مؤسسة   ) سنوات5خمس (سن یجب أن تشمل سجالت أي طفل في  •

الطفل بأن حضور  ولي أمرراراً موقعاً من تفتقر لوضع معتمد للروضة إق
صف  الطفل ال یلبي الشروط اإللزامیة للروضة من أجل إلتحاق الطفل ب

 . ىاألولالدرجة 
طفال األسر المشردة بدون مسكن و/أو األطفال في رعایة الوالیة  یجوز أل •

) یوماً قبل تزوید وثائق ثبوتیة  60لغایة ستین (الرعایة أن یحصلوا على 
 یة. للتحصینات وفحوص الطفل الصح

 اإلبالغ عن حادثة 
مرض خالل   اترث وإصابات ومؤشیجب إبالغ ولي األمر عن أي حواد •

الطفل في تاریخ الحدوث وتوثیقھا فوراً بمعلومات   إخالءمدة أقصاھا 
 مفصلة؛
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ویجب تزوید ولي األمر بھذه المعلومات في یوم الحادثة وحفظھا في سجل  
 الطفل. 

الخطیرة    وادث أن تخطر مؤسسة رعایة األطفال الدائرة بكافة الح یجب   •
في یوم الحادثة من خالل اإلتصال بالخط الطارئ للشكاوى  

 ]Complaint Hotline [ ألولیاء   ةأو تقدیمھا عبر البوابة اإللكترونی
 األمور.

،  مشبوه لألطفال ال ھمال  اإل الخطیرة التي تشمل اإلساءة أو    وادث الح عن  بالغ  اال یجب   •
 .] Department of Children’s Services[ "دائرة خدمات األطفال"  ـ وذلك ل 

 واجب اإلبالغ عن اإلساءة واإلھمال لألطفال 
  ربٍ أو حامل رخصة أو مدیر أو م   صاحب مؤسسة یكون كل مدیر أو   •

رئیسي أو موظف أو موظف بدیل أو متطوع في مؤسسة رعایة أطفال  
إلبالغ  با زماً  مل یة مسؤوالً فردیاً و ن مرخصة من دائرة الخدمات اإلنسا 

لدائرة خدمات  الفوري عن أي إشتباه معقول بإساءة أو إھمال طفل إما  
و/أو لھیئة إنفاذ   ] Department of Children’s Services[   األطفال 

انین المحلیة أو قاضي محكمة األحداث في مقاطعة إقامة الطفل، بموجب والق
 ..T.C.Aمن قانون   605-1-37و 403-1-37 الفقرتین

یتلقى جمیع موظفي مؤسسات رعایة األطفال التدریب سنویاً على یجب أن  •
 اإلجراءات المالئمة لإلبالغ عن إساءة وإھمال األطفال. 

 اإلشراف
إلقفال للیوم لضمان عدم  ا بعد ألرضیاتوا المباني یجب تفتیش كافة أماكن  •

 ترك أي أطفال عن غیر قصد في أي جزء من المرافق.
ر معتمد من ولي األمر  الطفل أو شخص آخ لولي أمریجب تسلیم األطفال فقط  •

 وفقاً لسیاسات مؤسسة رعایة األطفال.
یجب أن تحتفظ مؤسسات رعایة األطفال بصفحة تسجیل الدخول والخروج  •

سجل إلكتروني للدخول والخروج یشمل ما یخص كل طفل من بالیومي أو 
إسم كامل واضح أو مطبوع وتاریخ وساعة الدخول وساعة الخروج وإسم  

 طفل وأخذه. الفرد الذي أحضر ال
خالل ساعات وجبات الطعام   ألطفالا المشرفین على مربینیحظر على ال •

بفترات تناول الوجبات   والوجبات الخفیفة المشاركة في أنشطة غیر متعلقة
 ناء تناول األطفال لطعامھم. أث

  كتابیةوتتبع وتعرض خطة یجب أن تضع مؤسسات رعایة األطفال  •
 . راف أثناء تناول الوجباتلإلش

في  راف لإلش كتابیةخطة وتتبع یجب أن تضع مؤسسات رعایة األطفال  •
 . لعبالم

 طفالمقابل األ ینالبالغعدد خالل الرحالت المیدانیة، یجب مضاعفة نسبة  •
ة مؤسسة رعایة األطفال،  ، ویجب التجقق من الحضور قبل مغادرمرتین

ة كل  مقصد، وعند بدایة ونھایة كل نشاط، وعند مغادركل وعند الوصول إلى 
 . مقصد، وعند الوصول إلى مؤسسة رعایة األطفال

مقابل  ینالبالغ نسبة عددالمجموعات، یجب زیادة منازل و األسریة منازللل •
 المیدانیة.  رحالت) خالل ال1بواحد ( طفالاأل

، یجب ي مسطح مائ في أنشطة في أو قربعندما یكون األطفال مشاركین  •
 تلبیة الشروط التالیة: 
 ین البالغعدد  نسبة  العمر  فئة

 األطفال مقابل  
 1  مقابل   1 شھراً  12 – أسابیع  6

 2مقابل    1 راً شھ 35 –شھراً   13
 3مقابل    1 ) سنوات 3ثالث (
 4مقابل    1 ) سنوات 4أربع (

 5مقابل    1 ) سنوات 5خمس (
 10مقابل    1 ة وأعلى) سن المدرسة (الروضفي 

مھارات  ) حاضر شھادة حالیة في 1بالغ واحد (خص شیجب أن یحمل  •
من مستوى على أعلى راف یتولى اإلشالمنقذة للحیاة وأن  قدمةالمتالسباحة 

  . ینالسباح 
اإلختناق والوفاة في  حاالت  آلمنة لمنع  یجب إتباع ممارسات النوم ا  •

 الرضع: 
 اللعب المجھزة بسطح  باحات  أسرة الرضع أو یجب أن ینام الرضع في

 الضبط. محكمش فرامغطى ب للنوم وقاٍس 
   و سریر بالغ أو في شة لینة أضع على صوفا أو فرنام الرییجب أال

 التقیید.  دواتأرجوحة أو غیرھا من أو مقعد سیارة أ
 رضع على ظھرھم للنوم. یجب وضع ال 
 رضعریر في سللنوم المرایل قبل وضع الرضع  یجب إزالة . 

 ت اللینة أو األلعاب المتحركة أو غیرھا التي تكون مربوطة  حظر البطانات
 .الرضیعبأي جزء من سریر 

  ًات  یحضرون وھم نائمون في مقاعد السیار  رضع الذینإزالة ال  یجب فورا
ر ھم على ظھرھم في سریووضع  یعض رر  جھاز غیر سریأو ینامون في أي  

 . رضیع
  یكونوا مرتدین لمالبس   ع واحرص على أنئة الرض إلفراط في تدف تجنب ا

البیئة  یھ بالغ في مناسبة للبیئة (لیس أكثر من طبقة واحدة أكثر مما قد یرتد
 نفسھا).

من راءات النوم اآلجكون إستثنائیة إل ممارسة تإستخدام أي ن یجب اإلمتناع عن •
 ئرة بدون تصریح خطي من طبیب. للدا

رة اللیل، یجب أن یكون ما ال یقل طفل ینام أو یستریح خالل فت في حال وجود •
 مستیقظاً ومشرفاً. )1بالغ واحد ( ربٍ ن مع

 الصحة والسالمة 
•  ً   ضإشارات المر عن یجب تفحص األطفال عند وصولھم كل یوم بحثا

 صابة. واإل
، وتسجیل أي  یھیة المستقبل لھم توثیق أي عالمات أو إصابات بد  ربيالم على •

 ین في شأن العالمات أو اإلصابات. تعلیقات من الوالد
یجب اإلعتناء بطفل یبین إشارات مرض بعیداً عن األطفال اآلخرین بحیث یمكن   •

أحد الوالدین وإتخاذ اإلتصال براف على جمیع األطفال، ویجب فاظ على اإلشالح
 خذ الطفل. ألتدابیر معھ 

یجب أن یكون ما ال یقل عن موظف واحد یحمل شھادة في اإلسعافات األولیة   •
ن  أ، و]CPRقلب والرئیتین [العملیة إنعاش  إلجراء اً آخر معتمدأن یكون و

 موجدین في الموقع في كافة األوقات.یكونا 
، إذا كان  ج قبل إعادة دخولھ ض معٍد أن یقدم إثبات عالرعلى طفل مشخص بم •

 ً  . ذلك ضروریا
كل طفل ملتحق فوراً إذا تم الكشف عن مرض  أمورأولیاء /والدي یجب إبالغ  •

  مشخص ضمن المؤسسة. معدٍ 
لم • األدویة  كافة  تسلیم  الوالدین  أحد  لذلك  على  معین  أعطاؤھا كي  وظف  یتولى 

ً موظفون تل  .  في إعطاء األدویةقوا تدریبا
 .ولي األمریجب إعادة الدواء غیر المستخدم إلى  •
تلقیم   عبوات زجاجات أو متناع في كافة األوقات عن إعطاء األدویة فيیجب اإل •

 ، إال إذا كان ذلك معتمداً من طبیب. األطفال الرضع 
، إال إذا كان تصریح طبیب  فال رة لألطمیسغیر یجب أن تكون كافة األدویة  •

بتناول  سمح لطفل في سن المدرسةوداً في الملف ویدرسیة الحالیة موجللسنة الم
 دوائھ بنفسھ. 

ات والمراھم والمساحیق الواقیة من الشمس  كریم طفح الحفاض كونیأال  ب یج •
 رة لألطفال. والمسحضرات میس

في أي مكان كافة األوقات وفي غیر مسموح  اإللكترونیة/السجائر العادیة تدخین •
 . لاایة األطفتابعة لمؤسسة رع عربةأو  داخلي

 خارجي  نعب أو في مكافي المل غیر مسموح اإللكترونیة/السجائر العادیة تدخین •
 ر لألطفال خالل وجود األطفال. میس

إستخدام المشروبات الكحولیة غیر مسموح في مؤسسة رعایة أطفال خالل  •
 ساعات العمل. 

ى مباني مؤسسة رعایة األطفال أو  ألسلحة الناریة إلایجب اإلمتناع عن إحضار  •
 في أي عربة مستخدمة لنقل األطفال أو في حضور طفل. 

حة الناریة في مكان مقفل وتفریغ ذخیرتھا وضع األسل في مسكن خاص، یجب •
 مكان مقفل ومنفصل. التي یجب وضعھا في 

یداً عن  یجب منع وصول األطفال إلى كافة المواد التي تحمل تحذیر "یحفظ بع •
 ". متناول األطفال

 .والموظفین مقیمینة للیالممتلكات الشخصیجب منع وصول األطفال إلى  •
د إذا كانت مبللة أو  طوال الیوم لتحدیظام یجب تفحص حفاضات األطفال بإنت •

 .وسخة
خالل  رات ظتبادلوا النت إجتماعیة غنیة وی موا تفاعالن یقدأ ربینعلى الم •

 التحفیض. 
 إستخدام إجراءات الحفاضات الصحیة.  ربینعلى الم •
یجب أن یحصل األطفال في سن المدرسة وما قبل المدرسة المستلزمین   •

  للمساعدة بإستخدام الحمام، على مساعدة في مكان محدد لذلك الغرض ویقدم
 الخصوصیة. 
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"الوكالة  من  ةمسجلمنتجات یجب أن تستخدم مؤسسات رعایة األطفال  •
]  U.S. Environmental Protection Agency[ األمریكیة لحمایة البیئة"

(EPA)  والتعقیم.للتنظیف والتطھیر 
 مرض معٍد اإلمتناع عن الحضور. مؤشراتعلى الموظفین ذوي  •

 ة ی ذیة وخدمة األغذاألغ
 یدیھم بالصابون والماء.ین واألطفال غسل ربلمعلى ا •
  مناسبة الحجم، ویجب أن یكون یجب إقعاد األطفال على طاوالت وكراٍس  •

  عاٍل حیث یتناول طفل طعامھ. أو كرٍس  طاولةقرب أي المربي 
أنھ ال  ایةلغ اً إذا كان الرضیع صغیر، زجاجةھ من ناء شربحمل الرضیع أثیجب  •

 . عالٍ دام كرٍس إستخیستطیع 
ول غذائھم وإبتلعوا  لوا تنایكون الرضع قد أكم ین الحرص على أنربعلى الم •

 قاء. لإلستل ھمالمركب قبل وضع / العادي كامل الحلیب
 قائھ. أعطاؤھا لطفل أثناء إستلأال یتم سند الزجاجات أو  یجب •
 م السماح لألطفال بحمل زجاجة معھم طوال الیوم.لن یت •
العادیة أو أسرة  األسرة یة أو المشروبات وھم في یتناول األطفال األغذ لن •

 الحصائر.ى أو عل الرضع
القدور  جنب اإلصابات المتعلقة بأجھزة تسخین الزجاجات أومن أجل ت •

 أفران المایكرویف:   كھربائیة أوال
 ھربائیة لتسخین الزجاجات. ور الكیحظر إستخدام القد 
 خ وبعیداً عن متناول األطفال. ة في المطبحفظ القدور الكھربائیت 
  ك  أن تكون أفران المایكرویف والمكان المحیط بھا، بما في ذلیجب

 ال. األسالك، بعیدة عن متناول األطف
 ان المایكرویف فقط تحت  یستخدم األطفال في سن المدرسة أفر

 إشراف مباشر.
 : من أجل تجنب اإلختناق •

 الذین  ألطفال حبوب المطحونة، لال ، بما فیھاالجامدة غذیةلن تعطى األ
، إال إذا  یة الرضعذتغ عبواتفي زجاجات أو  عادةً غذاءھم یتناولون 

 . في الملف اً ودموجمن الطبیب كان تصریح خطي بذلك 
  ھرسھ  تكعیبھ أو فرمھ أو ھ أوتقطیع  طعام إال عندیتم توفیر/تقدیم اللن  

 المضغ واإلبتالع.  وقدرتھ على بما یتناسب مع عمر كل طفل
 عھ  التحقق من عدم وجود أي غذاء في فم الطفل قبل وض ربینعلى الم

 للنوم. 
 أداء واجبات الصف غیر المتعلقة بخدمة األغذیة   ربيیحظر على الم

 أثناء فترة تناول وجبات الطعام. 
 المصاصات أو أي شيء   أوقالئد التسنین  یجب أال یرتدي األطفال

 أو مربوط بمالبسھم. عنقھمحول ملفوف 
المتبق • المركب  الثدي/الحلیب  حلیب  من  التخلص  بعد   يیجب  الزجاجات  في 

وذاإل وفقاً طعام،  األم  لك  "مراكز ضبط  بھا  توصي  التي  الزمنیة  راض لألطر 
 ]. Centers for Disease Control and Preventionیة منھا" [والوقا

خراجھ وإسم تحمل تاریخ إست ملصقةد/المثلج مجأن یحمل حلیب الثدي المیجب  •
 الطفل. 

یحمل الغذاء أو الحلیب المركب أو الحلیب العادي أو حلیب الثدي الذي یجب أن  •
 ریخ إستالمھ، ویجب تبریده فوراً. فل وتایتم إحضاره من المنزل إسم الط

مقبولة في مؤسسة رعایة   غذیة األطفالتوحة سابقاً ألالمف العبوات تكونلن  •
 األطفال. 

فقط  عبوة، فیجب إستخدام العبوة مباشرةً من الطعام الغذاء إب  ربيقام المإذا  •
 . اثم التخلص منھإلطعام واحد 

لـ"برنامج  الغذائیةرشادات  لإلن الغذاء المقدم من المؤسسة وفقاً یجب أن یكو •
  ] Child and Adult Care Food Programلرعایة األطفال والبالغین" [   یة األغذ 

(CACFP) ] "لـ"وزارة الزارعة األمریكیةUSDA[. 
ة بالسكر إلى األطفال  المشروبات المحال أال تقدم مؤسسة رعایة األطفال یجب  •

 وقت. في أي 
 األطفال ما یكفي من الوقت لألكل.ب إعطاء یج •
عدم  أو  ھفرضیتم إستخدام الطعام كمكافأة ویجب اإلمتناع عن   یجب أال •

 . إعطائھ
في مكان تحضیر األغذیة یجب عرض الحساسیات الغذائیة لكل طفل  •

 وتقدیمھا.
لإلجراء   كتابیةلحیاة، یجب عرض خطة لطفل ذي حساسیات مھددة لبالنسبة  •

 الفوري إلیھا. من الوصول  ربيمبحیث یتمكن ال

ذیة عبر متابعة التغیجب أن تقدم المؤسسة تسھیالت تدعم وتنسق قرار أسرة في  •
 الثدي. 

 الخام.  في المنزل والحلیب  علبحظر الغذاء المی •
 لألطفال   زاتالتجھی

للنمو متوفرة لكل فئة  المالئمة   المفروشاتو التجھیزاتیجب أن تكون  •
 عمر. 

الكبیرة والثقیلة   المفروشاتواألدوات و تجھیزاتیجب إحكام ربط كافة ال  •
 قلبھا. خلیة والخارجیة لمنع سقوطھا أوالدا

 ستائر النوافذ بعیداً عن متناول األطفال.  یجب حفظ األسالك الكھربائیة وحبال •
د مجموعة  متوفرة لتزویخلیة الداوالمواد واأللعاب  التجھیزاتیجب أن تكون  •

أمام كل طفل ما ال یقل من ناحیة النمو بحیث یكون متنوعة من األنشطة المناسبة 
 اللعب.  فترة) خالل 2عن إختیارین (

قاعات   • توفیر  الرضع/األطفال  في  یجب  للتسلق   تجھیزاتالصغار،  آمن  ومكان 
 . حاصرةال تجھیزاتواإلستكشاف بدون إستخدام ال وقوفوالزحف وال

 محظورة.  لینمبوامنصات التر •
الثقیلة   التجھیزاتراجیح وغیرھا من التسلق واأل  تجھیزاتیجب إحكام تثبیت  •

 إنقالبھا. التي قد تسبب اإلصابة في حال 
طح وقائي لمكان السقوط  األراجیح مجھزة بسالتسلق و تجھیزاتیجب أن تكون  •

ن مادة مقاومة وكلی] CPSC[ھیئة سالمة منتجات المستھلك" " داً منیكون معتم
 ة. للصدم ةتصموم

ذلك من لزم المحمولة أو جعلھا غیر جوالة إذا   جھیزاتتال یجب إحكام تثبیت  •
 شركة الصنع. 

لجمیع األطفال   األطفالوأسرة أو حصائر ، ستراحةئ لإلیجب توفیر مكان ھاد •
 الراغبین في اإلستراحة أو أخذ قسط من النوم. 

معرفة بالھویة على كل  ملصقاتوضع جب سالمة، یصحة والل ألسباب متعلقة با •
 فراش.   كل طفل على ما یخصھ من مسریر أو حصیرة طفل لضمان نو

 . CPSC ھیئة شروطب یجب أن تمتثل أسرة الصغار وباحات اللعب •
ر الصغار  مناسبة لحجم سری سفنجیةالمفارش والوسادات اإل یجب أن تكون •

 فوھات أو فراغات لتجنب اإلختناق.وبدون 
 بطانیة أو غطاء لكل طفل ینام على حصیرة.  یجب توفیر •

 القراءة والكتابة معرفة تنمیة البرامج واللغة و 
 . ى لكل طفل فرصة المشاركة في أنشطة البرامجیجب أن تتسن •
 ردي لكل طفل طوال الیوم. نتباه ف) إیالء إ بین(المر ربيعلى الم •
من مقاعد  رالصغاع والرض خراج األطفالإفوراً وصول، یجب عند ال •

 السیارة. 
جب اإلمتناع عن ترك الطفل بمفرده في أي جھاز تقیید لمدة أطول من خمسة  ی •

 .  عالٍ في كرٍس جالس ، إال عند تناول طعامھ وھو ) دقیقة15عشر (
حظر إستخدام أجھزة التواصل اإللكترونیة وغیرھا من األجھزة اإللكترونیة  ی •

 .)2یقل عن سنتین (سن في  ألطفالل
الم وألعاب الكمبیوتر فرامج واألفي حضور األطفال السماح بالب لن یتم •

 ة للبالغین. مواد متوجھ عنف أو تحتوي علىوالموسیقى التي 
  عرض مرتقب الوالدین خطیاً بأيیجب أن تخبر مؤسسات رعایة األطفال   •

 رنامج إعالمي.لب
كة ین بالمشارلألطفال غیر الراغبیجب أن تكون إختیارات أنشطة أخرى متوفرة  •

 عالمیة. برامج اإلفترات الفي 
) 3( الثوتحت رعایة تتجاوز ث رلألطفال في كافة األعما یجب أن تتسنى  •

 فرصة یومیة للعب خارجاً. ، ساعات نھاریة 
ات  إخراج الرضع مرتین إلى ثالث مر إذا سمح الطقس بذلك، یجب   •

 بالیوم. 
ة، وأن یتم تعدیل طول المدة یجب أن یكون األطفال مرتدین لمالبس مالئم •

 حسب الطقس وسن الطفل.خارجاً لزمنیة ا
الضیق المتعلقة ترسوا من إشارات أن یح ربینجاً، على المخالل اللعب خار •

 ع.الصقی  اتالتجفاف وقضم ، مثلالطقسب
  ة) ساعات أو أكثر فرص6یجب أن تتسنى لألطفال في الرعایة لمدة ست ( •

 مدة إستراحة وإستلقاء.  الحصول على
یر  لقاء/أخذ قسط من النوم أو البقاء في سرفل على اإلست یجب أال یجبر أي ط •

 صغار/على حصیرة لمدة طویلة. 
برؤیة  ربيكن أخذ قسط من النوم مضاءة بما یكفي للسماح للمیجب أن تكون أما •

مجرد إلقاء نظرة خاطفة، وللتلبیة المالئمة إلحتیاجات الطفل الجسدیة  كل طفل ب
 والنفسیة.
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یجب أن تكون ملطفة  أماكن نوم األطفال، في  قىالموسی في حال لعب •
 في لسماع األطفال. كوھادئة بما ی

ظیاً  ئة لفالمخزیة والمھینة والمخیفة والمسی تحظر الوسائل التأدیبیة المحتملة ا  •
 والمضرة و/أو التقنیات التي تعزل األطفال.

بالطعام أو اإلستراحة أو إستخدام   یجب أال تكون اإلجراءات التأدیبیة متعلقة •
 الحمام. 

ل من أشكا شكالً یكون بحیث تقدیمھ  إستخدام الطعام أو متناع عناإلیجب  •
ا  وص اللعب الناشطة عن األطفال الذي أساؤیجب عدم منع فرو التأدیب.

 التصرف. 
 الصفق وكافة أنواع العقاب الجسدي. یحظر •
ع أولیاء األمور، والحفاظ على یجب تعلیم إستخدام الحمام بالتعاون م •

 التواصل مع أولیاء األمور خالل ھذه العملیة.
 لطفل.ا نموعمر بناًء على  تخطیط األنشطةتعمد یجب  •
راف مباشر ) أشھر إلش6ع في سن یقل عن ستة (أن یخضع الرض یجب •

 ما یكونون مستیقظین. د نھم كل یوم عنخالل اإلستلقاء على بط
كون األرضیة نظیفة ، یجب أن تالبطن األرض/خالل مدة اإلستلقاء على  •

 وآمنة. 
صلب وآمن خالل مدة اإلستلقاء على البطن،  یجب وضع الرضع على سطح   •

قاء على للینة موضوعة تحت أو حول الرضیع خالل مدة اإلست بدون مواد
 البطن. 

فوراً    ربین ى الم ھ، فعل بطن   قاء على إذا نام الرضیع خالل مدة اإلستل  •
م  یر صغار على ظھره وإتباع كافة إجراءات النو وضع الرضیع في سر 

 ة. اآلمن 
م منھج  یمدرسة، یجب تقد) سنوات حتى سن ال3ثالث ( رلألعماة بالنسب •

 الشخصیة سنویاً. للسالمة
تعلیم  ج الدراسي  ة، یجب أن یشمل المنھلألطفال في سن المدرسبالنسبة  •

 اإلبالغ عن اإلساءة الجسدیة أو الجنسیة أو اللفظیة.
یة  حتیاجات الفرداإلیجب إستشارة أولیاء األمور عند وضع خطة لتلبیة  •

 لطفل ذي إحتیاجات خاصة.
 المرافق الفعلیة 

شروط   ت االمتثال لكافةتفتیش تثب توفي كافة المرافق سنویاً عملیة  یجب أن تس •
 . الوالیة والشروط المحلیة الساریة على الحرائق والبیئة

ة  س) متوفراً في المؤس1یقل عن ھاتف صالح واحد (یجب أن یكون ما ال  •
 رقم الھاتف. بیتم تزوید الوالدین وأن 

ً ) قدم50سین (عن خمیجب أن تشمل أماكن اللعب الخارجیة ما ال یقل  •  ا
ً مربع مكان في  الستخدم یاللعب التي یمكن إستخدامھا لكل طفل  حةمن مسا ا

 آن واحد.
ال یقل إرتفاعھ  مكان اللعب الخارجي محاطاً بسور أو حاجز یكون یجب أن  •

 ) أقدام. 4ربع (عن أ
 كل خارجي وقبلمكان اللعب الیجب إكمال عملیة التفتیش قبل اللعب في  •

 إستخدام.
 ال تكون مستخدمة. ماصنادیق الرمل عندیجب تغطیة  •
طفال حاضرین إذا لم یكن ما یكفي من الماء یكون األ  یجب أال •

 متوفراً.
نظام المجاریر صالحاً   طفال حاضرین إذا لم یكنیكون األ  یجب أال •

 لإلستخدام.
  68بحرارة كافة القاعات التي یستخدمھا األطفال ما بین   حتفاظإل یجب ا •

 رنھایت. جة فرد 78و
بین   عذر االحتفاظ بالحرارة الداخلیةتطفال حاضرین إذا  یكون األ  یجب أال •

 جة فرنھایت. رد 78و 68
والمدافئ المحمولة  بدون تھویة الحارقة للوقود افئ المد  دامظر إستخحی •

   والة.والج
 األسوارمنع وصول األطفال إلى أحواض السباحة من خالل إستخدام  یجب •

 المقفلة. اتواب والب
 الرعایة الطارئة أو العابرة.  فيلألطفال حظورة باحة مالس •
ض األطفال بدون موافقة  اوحأ أال یتم إستخدام أحواض السباحة و/أو یجب •

 مسبقة من دائرة الصحة. 
 ، وخالیة منومحصنة   ، یجب أن تكون الحیوانات بصحة جیدة •

 عن أماكن تخزین/تحضیر األغذیة،  وظة بعیداً ، ومحفالبراغیث/القراد 
 راف. ن إشصول إلیھا بدوومضبوطة بطریقة ال تسمح بالو 

 والبرمائیات وكأنھا حیوانات ألیفة. بالزواحف م االحتفاظ  یجب أال یت •

 النقل
األطفال بدون موافقة خطیة   ن تمتنع مؤسسات رعایة األطفال عن نقلیجب أ •

 مسبقة من الدائرة. 
اإلخالء الطارئ  تمارینإجراء رعایة األطفال  مؤسساتن تتولى یجب أ •

 كل فصل.  تللعربا
  قیادةاء نوالرسائل النصیة أث الةأو الجوّ  یحظر إستخدام الھواتف الخلویة •

 . العربات
جاه (ال یسري  لكل إت ) دقیقة 45ي مقتصر على خمسة وأربعین (النقل الروتین •

 لألطفل في سن المدرسة). على الرحالت المیدانیة
ة والتصلیحات یجب أن تحتفظ المؤسسات بتوثیق للتفتیشات الیومی •

 الالزمة.
ن سالمة لغ لضماالطقس البا قبة الحرارة الداخلیة للعربة خاللیجب مرا •

 الطفل. 
داخل  موجوداً في العربة كلما كان طفل موجوداً  یجب أن یكون أحد البالغین  •

 العربة. 
 للركاب یحمل اإلسم الكامل لكل طفل، وذلك لتتبع یجب إستخدام سجالً  •

 عملیتي تحمیل وتنزیل األطفال خالل النقل.
ص معتمد  إذا تم تحمیل الطفل من المنزل، سیقوم أحد الوالدین أو شخ •

وضع الطفل داخل  أنھ قد تم بالتوقیع على السجل مشیراً إلى ، أیضاً خر آ
 العربة. 

 ل من العربة.اج األطفكلما تم إخرا السجل دیثیجب تح •
على ذلك الشخص أن  عند تسلیم الطفل ألحد الوالدین أو شخص معتمد آخر،  •

 سلیم ذلك الطفل لھ.تإلى راً وقع السجل مشیی
یجول على العربة للتأكد من خروج السائق أن فور تنزیل الطفل األخیر، على   •

 جمیع األطفال من العربة. 
مراقباً أن یجول على العربة للتأكد من خروج جمیع   ى موظف معین لیكونعل •

ء الجولة على ناربة. ولن یتولى المراقب أي مسؤولیات أخرى أث األطفال من الع
 العربة. 

واحد   ربٍ المجموعات ذات مل زمناو األسریةمنازل الیجب أن تقوم  •
بوضع نظام بدیل معتمد من الدائرة لضمان خروج جمیع األطفال من  

 العربة. 
م فقط في الموقع الذي تعینھ  عند نقل األطفال إلى المدرسة، یجب تنزیلھ •

یكون  عندما تكون أبواب المدرسة مفتوحة رسمیاً و المدرسة وفقط عندما
 بالھم. حاضرین إلستق  نموظفو

بار تحري  النجاح في إخت و سنوي  فحص صحيلائقین الخضوع على الس •
 المخدرات. 

إنعاش  عملیة عتماداً حالیاً في إجراء راقبون إیجب أن یحمل السائقون والم •
 ] واإلسعافات األولیة. CPRالقلب والرئتین [

  سھلةدوات التالیة داخل العربة وحفظھا بطریقة ال تكون یجب اإلحتفاظ باأل •
وعدة ، للطوارئاإلنعكاس الضوئي  ومثلثاتالمنال لألطفال: مطفأة الحرائق، 

جھاز قطع حزام المقعد أو ما یشابھھ یكون مصنوعاً  فات األولیة، واإلسعا
للفك الفوري لجھاز (أجھزة) تقیید الطفل في العربة في حالة  ومصمماً 

، ومصباح صالح مرضة المحمولة بالدمیم المثالجرا  ، وعدة تنظیفرئةطا
 دام.خلإلست

مصممة  یجب أن تكون كافة العربات التي تستخدمھا مؤسسة رعایة أطفال  •
"المعاییر الفدرالیة لسالمة   لكافة ممتثلةو) ركاب أو أكثر 10لحمل عشرة (

]  Federal Motor Vehicle Safety Standards[لیة" العربات اآل 
 المدارس.اصات لب

العربات   لصنع ةكشرمصممة من رعایة األطفال ال مؤسسات  كافة عربات •
حسبما تلزمھ  اھیجب تفحص،  ) ركاب أو أكثر10تحمل عشرة (كي 

 الدائرة. 
انون الوالیة والقانون  ألطفال وفقاً لقلم قیود الركاب  ب إستخدایج •

 . الفدرالي
المؤسسة  ات تشمل إسم  الفترعایة األطفال مؤسسات أن تحمل عربات یجب  •

 األطفال. شكاوى رعایة الدائرة المجاني لاتفھا ورقم ھاتف  ھورقم 
 اإلستعداد للطوارئ

المؤسسات المحلیة إلدارة الطوارئ، یجب أن یة وبالتشاور مع الھیئات المحل •
خطة   المؤسسة  األ   بیةكتاتضع  لحمایة  المخاطر  الحاالت  فطفال  متعددة  ي 

 الطارئة. 
األطفال   أموروأولیاء  والديؤسسات رعایة األطفال كما یجب أن تخبر كافة م •

  .بھذه الخطة لمؤسسة رعایة األطفالن المرتادی
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 لرعایة األطفال  للمنازل األسریةالشروط المحددة 
 في كافة األوقات.  ألطفالمقابل ا بالغینعدد ال یجب اإلحتفاط بنسب •
 لن یتم تجاوز السعة المرخص بھا.  •
 لرعایة األطفال  یةاألسرلمنازل جدول النسب وحجم المجموعات ل •

األطفال "على صلة"   ن فیھمقصى لألطفال واألعمار (بمالعدد األ 
 )) سنوات9یسي دون سن تسع (ئ الر ربيبالم

  ربون لم ا 
 زامیون اإلل 

سنتین  ) دون سن 4) أطفال أو أقل، وال أكثر من أربعة (7سبعة (
)2( 

1 

 2 )2سنتین (دون سن أو أكثر )  5( وخمسة) أطفال أو أقل، 7سبعة (

سنتین  ) دون سن 4، وال أكثر من أربعة () أطفال7سبعة (أكثر من 
)2( 
 

2 

 3 ) 2سنتین (دون سن أو أكثر ) 5( وخمسة، ) أطفال7سبعة (أكثر من 

  ربيیكون فیھ المال في الموقع في أي وقت  مؤھالً  ربٍ یجب أن یكون م •
 یة األطفال. رعامؤسسة في الموقع خالل ساعات عمل   الرئیسي

العدد األقصى لألطفال الذین یمكن أن یكونوا موجودین داخل   یجب تحدید •
 . مكان فعلي، وذلك وفقاً لشروط المساحة األدنى المقاسة بالقدم المربع

آن واحد أو كانت الرعایة مقدمة في ) في 7إذا تجاوز عدد األطفال سبعة ( •
ً 30مساحة ثالثین (توفر تأن غرفة واحدة من المنزل، فیجب  ً مربع ) قدما   ا

 طفل من المكان المستخدم للعب.  لكل 
 ال رعایة األطفلمجموعات  ال نازل مالشروط المحددة ل 

 في كافة األوقات.  طفالمقابل األ البالغینیجب اإلحتفاط بنسبة عدد  •
). 12قصى لألطفال الحاضرین إثني عشر (جاوز العدد األیجب أال یت •

) أطفال إضافیین في سن المدرسة  3حالة إستثنائیة: یجوز وضع ثالثة (
 إجازةعطلة/ثلج المدرسة، وخالل خالل أیام و، للرعایة قبل/بعد المدرسة 

 الصیف. 
 ل المجموعات وحجم المجموعات: زجدول نسب منا •

المدرسون   ر األطفال أعما عدد األطفال 
 اإللزامیون

)  15عشر (خمسة  –)  12إثنا عشر (
)  12(أي عدد یتجاوز إثني عشر (

 یجب أن یكون في سن المدرسة) 

) طفالً في  12لیس أكثر من إثني عشر (
  ) سنوات أو أكبر3ث ( الثسن 

 

 
1 

)  15عشر (خمسة  –)  12إثنا عشر (
)  12(أي عدد یتجاوز إثني عشر (

 یجب أن یكون في سن المدرسة) 

)  3) أطفال دون سن ثالث (9لغایة تسعة (
)  4بعة (سنوات؛ ولیس أكثر من أر
 )2حاضرین دون سن سنتین (

 
2 

)  15عشر (خمسة  –)  12إثنا عشر (
)  12(أي عدد یتجاوز إثني عشر (

 یجب أن یكون في سن المدرسة) 

)  3() أو أكثر دون سن ثالث 10عشرة ( 
 سنوات 

 
3 

في حال إلتحاق األطفال في سن المدرسة، یجب تقدیم برنامج لألطفال في   •
 سن المدرسة.

، یجب تخصیص لھم  ) رضع/صغار أو أكثر4في حال حضور أربعة ( •
 خاص بھم.  ربٍ مكان منفصل وممیز باإلضافة إلى م

، یجب أن یكون ما ال یقل عن بالغ  عندما یكون األطفال نائمین أو مستلقین •
حتفاظ بنسب عدد األطفال مقابل  اإل ) مستیقظاً ومشرفاً وأن یتم 1( واحد

 البالغین. 
لوم مدرسة سنویة أو ما  الرئیسیون من حملة دب ربونیجب أن یكون الم •

 ھ. لیعاد
الموظفین في مكان آخر أن یحرصوا على أن یكون  أصحاب المنازلعلى  •

ً  ربيالم  في الموقع.  الرئیسي دائما
ساعات  الرئیسي موظفاً في أي عمل آخر أثناء  ربي یكون المیجب أال •

الرئیسي في   ربيعمل الم ت علىالعمل، إال إذا كانت الدائرة قد وافق 
   ئرة.قرار الدا إعایة أو برنامج یحظى بر

  ربيیكون فیھ المال في الموقع في أي وقت  مؤھالً  ربٍ یكون میجب أن  •
 ل ساعات عمل مؤسسة رعایة األطفال. في الموقع خال  يالرئیس

ً ماً مربع) قد30(توفیر مساحة أدناھا ثالثین یجب  • من المكان المستخدم   ا
 . لكل طفل للعب داخالً 

العدد األقصى لألطفال الذین یمكن أن یكونوا موجودین داخل   یجب تحدید •
 . مكان فعلي، وذلك وفقاً لشروط المساحة األدنى المقاسة بالقدم المربع

 الشروط المحددة لمراكز رعایة األطفال 
 في كافة األوقات.  طفالمقابل األ لبالغیناعدد  یجب اإلحتفاط بنسب •
 اً  موجود انٍ ) طفالً، یجب أن یكون بالغ ث12عند وجود أكثر من إثني عشر ( •

 ً  .ي الموقعف  شخصیا
 رعایة األطفال مراكز  النسب وحجم المجموعات لجدوال •

الغین نسبة عدد الب عمر األطفال 
 مقابل األطفال 

حجم  الحد األقصى ل
 ةالمجموع

 8 4مقابل    1 شھراً  15 –أسابیع  6
 12 6مقابل    1 شھراً  30 –شھراً  12
 14 7مقابل    1 شھراً  35 –شھراً  24
 18 9مقابل    1 سنوات 3
 20 13مقابل    1 سنوات 4
 20 16بل  مقا   1 سنوات 5

 ال حد أقصى 20مقابل    1 ى)روضة وأعلة (الفي سن المدرس
 

الغین نسبة عدد الب عمر األطفال 
 مقابل األطفال 

حجم  الحد األقصى ل
 ةالمجموع

 10 5مقابل    1 شھراً  30 –ابیع أس 6
 16 8مقابل    1 سنوات 4 –سنتان 

 18 9مقابل    1 سنوات 3 –سنتان ونصف 
 20 11مقابل    1 سنوات 5 –سنتان ونصف 
 10 10مقابل    1 سنة  12 –سنتان ونصف 

 22 13مقابل    1 سنوات  5 –سنوات  3
 24 16مقابل    1 سنوات  5 –سنوات  4
 ال حد أقصى 20مقابل    1 سنة  12 –سنوات  5

 
 ) من كل یوم فقط: ½آخر ساعة ونصف ( / ولب ألجدول النس  •

الغین نسبة عدد الب عمر األطفال 
 مقابل األطفال 

حجم  الحد األقصى ل
 ةالمجموع

 10 10بل  مقا   1 سنوات 5 –سنتان ونصف 
 15 15مقابل    1 ة سن 12 –سنوات  3
 20 20مقابل    1 سنة  12 –سنوات  4

 ربٍ تلك المجموعة مع مجموعة معینة ومعیناً لیجب أن یكون كل طفل ملتحقاً بم •
 ) محدد. ربین(م

ھم إلى مجموعات  تخصیص مكان منفصل للرضع واإلمتناع عن ضم یجب •
 ) شھراً.30ین (في سن یتجاوز ثالثأطفال 

ذا كان ذلك إلزامیاً  إ، إال یجب اإلمتناع عن ترقیة األطفال إلى مجموعة جدیدة  •
   .تنمیتھ طفل وإحتیاجاتسن ال  بناًء على

، ا الرضع والصغار، لفترات قصیرة لنشاط خاصدجمع المجموعات، ما عیجوز   •
) ستین  تتجاوز  ال  بالیوم60لمدة  دقیقة  ال )  عدد  نسب  أن  طالما  مقابل ،  بالغین 

 األطفال مستوفاة. 
قاع  • تخصیص  تدری یجب  معینة  وبمساس  مجموعة  لكل  لكامل ة  كافیة  حة 

 المجموعة.
األطفال   • رعایة  مراكز  تقدم  أن  خطیةیجب  دراسیة  من   مناھج  مجموعة  لكل 

 األطفال. 
• ) إثني عشر  من  أكثر  یكون  في  12عندما  وأعلى الصف  درجة  ) طفالً  األولى 

 نفصل.امج مكان وبرنمدرس ومجموعة وم، یجب تزویدھم بموجودین
العدد األقصى لألطفال الذین یمكن أن یكونوا موجودین داخل مكان  یجب تحدید •

 . فعلي، وذلك وفقاً لشروط المساحة األدنى المقاسة بالقدم المربع
ً ماً مربع) قد30(توفیر مساحة أدناھا ثالثین یجب  • من المكان المستخدم للعب   ا

 . لكل طفل داخالً 
) قدماً  30مساحة أدناھا ثالثین (قصیر على  یجب أن تحتوي كل قاعة نوم •

ً مربع  . من األرضیة لكل طفل ا
أن یكون   ربٍ واحد، على كل م ربٍ في قاعة رضع أو صغار بأكثر من م •

صغیر (صغار) معین /دیم الرعایة المنتظمة لرضیع (رضع)مسؤوالً عن تق
 التخطیط وحفظ السجالت، التواصل، إلخ. /تشمل وال تقتصر على

أن یعمل بدون مدیر میداني   أطفال ةز لمركز رعای، یجوإثر إصدار رخصة •
 ) یوماً ضمن سنة الترخیص. 60( لمدة ال تتجاوز ستین
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 أو العابرة  ایة الطارئةالشروط المحددة لمراكز الرع
متعلق بالمدة الزمنیة  ، على أحد الوالدین تقدیم بیان رعایة طفلقبل القبول ب •

 خاللھا الطفل.  أن یحضرأحد الوالدین ع المقدرة التي یتوق 
بمواد السالمة   یجب أن تتولى مؤسسة رعایة األطفال إلمام موظفیھا •

 على إستعداد لمناقشتھا مع الوالدین. الشخصیة وأن تكون 
ة مدیر میداني في سن ال  یكون لمركز الرعایة الطارئة أو العابریجب أن  •

 ) عاماً.21یقل عن واحد وعشرین (
،  بلوم مدرسة ثانویة أو ما یعادلھایجب أن یكون المدیر قد حصل على د •

 بیئة جماعیة.) من خبرة العمل بدوام كامل مع أطفال في 1وسنة واحدة (
لزامیة لعدد  دنى اإلمستخدم لتلبیة النسب األ ربٍ یجب أن یكون كل م •

 بلوم مدرسة ثانویة. على د  البالغین مقابل األطفال حاصالً 
یجب وضع األطفال ضمن مجموعات مالئمة من حیث العمر وتحت   •

 :نالبالغی ربین من المإشراف عدد كافٍ 
 فئة العمر 

 األطفال مقابل    البالغین نسبة عدد   عمر األطفال 
 4مقابل    1 ھراً ) ش15عشر (ة خمس – ) أسابیع 6ستة (

 8مقابل    1 ) شھراً 30(ثالثون  – ) شھراً 12إثنا عشر (
 12مقابل    1 ) 2( تانسن

 15ابل  مق   1 سنوات ) 3ثالث (
 18مقابل    1 سنوات  ) 4ع (أرب

 20مقابل    1 ة)یس في الروض سنوات (ل )5خمس ( 
 22مقابل    1 ى)روضة وأعلة (الفي سن المدرس

ومتضمنة  روعة متعددة األعمابالغین مقابل األطفال لمجمنسبة عدد ال  •
 رضع: لل

 ن رضیعا  رضیع واحد  األطفال الحاضرین أكثریة عمر

 6مقابل    1 8مقابل    1 شھراً  30  –شھراً  12
 8مقابل    1 10مقابل    1 ) 2( تانسن
 10مقابل    1 12مقابل    1 سنوات  3
 12مقابل    1 15مقابل    1 سنوات  4
 13مقابل    1 17مقابل    1 ة)یس في الروض سنوات (ل 5

 15ابل  ق م   1 19مقابل    1 ى)روضة وأعلة (الفي سن المدرس
رشادات  اإل غذاء، فیجب أن تلبي  إذا كانت المؤسسة تقدم ال  •

  لرعایة األطفال والبالغین"   یة لـ"برنامج األغذ   ة الغذائی 
]Child and Adult Care Food Program [(CACFP)  

 .]USDAلـ"وزارة الزارعة األمریكیة" [
العدد األقصى لألطفال الذین یمكن أن یكونوا موجودین  یجب تحدید •

داخل مكان فعلي، وذلك وفقاً لشروط المساحة األدنى المقاسة بالقدم  
 . المربع

ً ماً مربع) قد30(توفیر مساحة أدناھا ثالثین یجب  • من المكان المستخدم   ا
 لكل طفل.  للعب داخالً 

) قدماً  30مساحة أدناھا ثالثین (قصیر على  یجب أن تحتوي كل قاعة نوم •
ً مربع  من األرضیة لكل طفل.  ا

ثیق لكافة حساسیات األطفال ولطرق یجب أن یحتفظ الموظفون بتو •
 سیة.التعامل مع أي حسا

  تجولال وق اإلستعداد للطوارئ والحرائ  ظفین مراجعة إجراءاتعلى المو •
 فعلیاً عبر عملیة اإلخالل كل فصل.

 ل وتقدیم الخدمات المتخصصة. حة والنقتشمل األنشطة المحظورة السبا  •

 
] ChildCare Services[ٍ فال""خدمات رعایة األطإنترنت موقع 

 لدائرة تینیسي للخدمات اإلنسانیة موجود ھنا:
Child Care Services (tn.gov) 

 
یمكن العثور على مجموعة واسعة من معلومات رعایة األطفال على 

 موقع إنترنت الدائرة.
 

 یمكنك:
 معرفة المزید عن القواعد

ة معرفة المزید عن أنواع الرعایة الخاضع
 لألنظمة

 العثور على مقدم خدمات رعایة األطفال
      ة" دقییم وتحسین الجوت نظام" معرفة المزید عن

]Quality Rating and Improvement System[   
 )Report Card and Star Quality Program(سابقاً 

العثور على المكتب المحلي لتراخیص رعایة 
 األطفال

 ج الحالي للسالمة الشخصیةاإلطالع على المنھ
 القراءة عن المبادرات الجدیدة في رعایة األطفال

 شھادات رعایة أطفالالعثور على أقرب مكتب 
 ؤسسة رعایة أطفالم العثور على معلومات عن إختیار

 طفالاأل  العثور على مركز موارد وإحاالت رعایة
 یر!وأكثر من ذلك بكث

 
 

 راكز موارد وإحاالت رعایة األطفالم
ـ"موارد وإحاالت رعایة األطفال" یسي لتینوالیة شبكة تشمل 

]Child Care Resource and Referral[ (CCR&R) 9  مواقع
CCR&R  واقعة عبر الوالیة. ویوظف كل موقعCCR&R من ً  فریقا

طفال ألرعایة ا ربيوم دریب مدرسيؤھالت العالیة لتدربین ذوي المالم
 CCR&R في منطقتھم. كما تقدم مواقع DHS  دائرة المرخصین من

الموارد القیمة ألولیاء األمور الباحثین عن رعایة أطفال عالیة الجودة. 
یة األطفال ولمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع إنترنت خدمات رعا

 tnccrr.orgأو 
 

TN kidcentral 
وكذلك  ،ى معلومات عن صحة وتعلیم وتنمیة األطفالیمكن العثور عل

 //:www.kidcentraltn.com/httpsعلى:  ،الخدمات المتوفرة في الوالیة
 
 

 الخط الطارئ لدائرة خدمات األطفال
 ءة أو إھمال لطفلاإلبالغ عن إسا

1-877-237-0004 
 

 خط الطارئ لشكاوى رعایة األطفالال
 4820-313 (615)منطقة ناشفیل: 
 8261-462-800-1الرقم المجاني: 

ایة األطفال أو كنت إذا كان لدیك شاغل عن مؤسسة قائمة لرع
ئ ارترغب في اإلبالغ عن أعمال غیر مشروعة، فإتصل بالخط الط

 لشكاوى الدائرة.

http://www.kidcentraltn.com/
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