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English Title: Five Tips on Choosing a Preschool

خمس نصائح حول اختيار الحضانة
التكلفة والراحة أمران مهامن عند اختيار حضانة لطفلك. لكن هناك عوامل أخرى ميكن أن تجعل الربنامج »مناسًبا 

للغاية« لعائلتك. ميكن أن تساعدك هذه النصائح يف العثور عىل برنامج عايل الجودة ملرحلة ما قبل املدرسة.

اسأل عن املُعلمني.
• ما هو التعليم والتدريب الذي يجب أن يعملوا به مع هذه الفئة العمرية؟	
• هل املوظفون مستقرون أم يتغريون كثريًا؟ املعدل املنخفض لتغيري املوظفني يساعد األطفال عادة عىل الشعور مبزيد من األمان.	
• كم عدد األطفال لكل معلم يف هذا املكان؟ يجب تعيني اثنني من املوظفني لكل فصل درايس يضم 20 طفالً يف مرحلة ما قبل 	

املدرسة.
• هل يفهم املعلمون ويحرتمون احتياجات كل طفل؟ يجب أن يكونوا مرحبني وودودين ويدركون اختالف نقاط القوة لدى 	

األطفال واهتامماتهم واحتياجاتهم وثقافاتهم واللغات الرتاثية الخاصة بهم.

اسأل عن الربنامج.
• هل يقدم مجموعة متنوعة من الطرق لألطفال للعب والتعلم، مع التوازن بني األنشطة الفردية والجامعية؟	
• هل هناك وقت للعب النشط، سواء يف الهواء الطلق أو يف الداخل؟ يجب أال يضطر األطفال إىل الجلوس واالستامع إىل املعلم 	

لفرتة طويلة.

انظر إىل الفصل.
• هل تبدو جميع املناطق الداخلية والخارجية آمنة؟ هل مستوى الضوضاء مريح بشكل عام؟	
• هل تبدو الغرفة جذابة، مع وجود مساحات منفصلة للنظر يف الكتب واللعب واملشاركة يف األنشطة الجامعية؟ يجب أن تشاهد 	

مكعبات البناء والُدمى واأللغاز واأللعاب واللوازم الفنية واملواد املطبوعة وعنارص للعب التخييل.
• هل صور عمل األطفال وصور عائالتهم معروضة بعناية عىل الجدران ولوحات اإلعالنات؟	
• هل توجد مساحة مريحة ميكن للطفل أن يهدأ فيها بعيًدا عن الزحام؟	

قم مبالحظة األطفال.
• هل يبدو معظم األطفال سعداء ومنغمسني يف أنشطتهم معظم الوقت؟	
• هل يطبق املعلمون قواعد الفصل بشكل عادل ومتسق؟ يجب أن يخرب املعلمون األطفال بوضوح عن السلوك الذي يتوقعونه 	

منهم.

اكتشف كيف ميكن أن تشارك العائالت.
• هل يناقش املعلمون تطور األطفال مع العائالت بشكل غري رسمي ويف أوقات محددة؟	
• هل أفراد األرسة ُمرحب بهم لزيارة الفصل أو للتطوع؟	
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