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اختيار مركز لرعاية األطفال الرضع واألطفال الصغار
يشعر معظم أولياء األمور مبشاعر مختلطة حول وجود األطفال الرضع أو األطفال الصغار يف مراكز رعاية األطفال. إن هذه السنوات القليلة األوىل من الحياة 

تشكل أهمية بالغة بالنسبة للنمو والتنمية والتعلم. حيث ُيكّون األطفال أيًضا روابط عاطفية. وعادًة ما يفكر أولياء األمور يف التكلفة، ومدى التوفر، واملالءمة. 

ولكن جودة الرعاية تشكل األهمية الكربى. ُيكن أن تساعد قامئة املراجعة هذه أولياء األمور عىل اختيار أفضل مركز رعاية لطفلهم.

ضع يف اعتبارك شخصية طفلك.
	�هل سيستمتع طفلك باألنشطة املختلفة واألشخاص املوجودين يف مركز رعاية األطفال؟

	�هل سيكون طفلك أكرث سعادة يف بيئة عائلية هادئة؟

راقب الربنامج أثناء العمل.
	�هل يتسم املكان باألمان والرعاية؟

	�هل الجهات التي تقدم الرعاية حساسة وتستجيب الحتياجات الطفل واإلشارات؟

	�هل يبدو معظم األطفال سعداء ومهتمني مبا يفعلونه؟

	�هل يشاهد أي طفل أو طفل رضيع التلفاز؟ )ال ينبغي أن يشاهدوا التلفاز.(

	�هل األنشطة مناسبة من الناحية التنموية ومحفزة فكريًا؟

انظر إىل البيئة.
	�هل توجد أماكن آمنة للرضع ومساحات مخصصة لألطفال الصغار الذين يزحفون ويسريون؟

	�هل األلعاب ومواد التعلم مالمئة لعمر الطفل؟

	�هل تشعر أن املساحة ممتلئة بالضجيج أو مزدحمة؟

	�هل هناك مكان آمن لألنشطة الخارجية؟

انتبه إىل مشاكل الصحة والسالمة.
	�هل ُعرض عليك ترخيص الوالية الخاص باملنشأة لرؤيته؟

	�هل تبدو املنشأة نظيفة ورائحتها نظيفة، مع سهولة الوصول إىل حوض لغسل األيدي؟

	�هل هناك مخاطر واضحة، مثل املقابس الكهربائية املفتوحة؟

	�هل يتم االحتفاظ باأللعاب الصغرية التي يستخدمها األطفال األكرب سًنا بعيًدا عن األطفال ما دون 3 سنوات؟

	�هل يتم غسل األلعاب وتطهريها بانتظام؟

	�هل يتم تدريب مقدمي الرعاية عىل اإلسعافات األولية األساسية واإلنعاش القلبي الرئوي للرضع والوقاية من الحوادث؟

	�هل يُخزَن الزجاجات أو املواد الغذائية بطريقة آمنة؟ هل يُحَمل األطفال الرضع أثناء الرضاعة؟ هل يتم اإلرشاف عىل األطفال الصغار أثناء الوجبات؟

	�ما هي السياسات املتعلقة برعاية األطفال املرىض ووضع األطفال الرضع عىل الرسير للنوم عىل ظهورهم؟

قابل الشخص الذي سيعتني بطفلك.
	�هل يوجد شخص واحد أسايس للعناية باألطفال الرضع واألطفال الصغار؟ هل من املتوقع أن يعمل هذا الشخص هناك لفرتة طويلة؟

	�هل الشخص الذي يقدم الرعاية مسؤول عام ال يزيد عن ثالثة أو أربعة رضع أو أطفال صغار؟

	�هل تلقى مقدم الرعاية التدريب أو التعليم يف مجال مناء الطفل ورعايته؟

	�كيف يعالج أو تعالج مشاكل مثل البكاء أو النزاعات؟

ناقش مشاركتك كويل أمر.
	�هل سيكون هناك وقت للتحدث إىل مقدم الرعاية عندما تقوم بتوصيل الطفلة وعندما تقوم بأخذها؟

	�هل يقدم مركز الرعاية سجل متابعة ليومها، مبا يف ذلك األنشطة وأوقات القيلولة واإلطعام واألمور التي تدعو للقلق؟

	�هل ميكنك زيارة املكان يف أي وقت؟

	�هل يتم تشجيع مشاركة الوالدين؟




