یا چارچوب رستارسی کیفیت
پروگرام تعلیمی و عمیل
صحت و سالمت طفل

معنای  NQFیاچارچوب رستارسی کیفیت برای شما

 Earlyیا مراقبت و
چارچوب رستارسی کیفیت ( )NQFبرای Education and Care
 Childhoodگ
تضم� می کند تا طفل شما ت
تعلیم اوایل طفولیت ی ن
ش
به�ین آغاز ممکن را در �وع زند� داشته باشد.
 NQFبرای ت
به� ت ن
ساخ� تعلیم و مراقبت در رسارس  long day careیا مراقبت های دراز مدت
روزانه  family day careیا مراقبت های روزانه فامییل ،کودکستان ها kindergartens ،یا مراکز
ت
مراقب� خارج از ساعات مکتب ،استاندارد های جدیدی دارد.
پیش از مکتب و مراکز خدمات

منافع برای خانواده ها

•
•
•
•
•

مراقبت و توجه ت
بیش� فردی برای اطفال
کمک ت
یادگ�ی و رشد اطفال
به� برای ی
مربیان دارای مهارت و تحصیالت ت
بیش�
مر� به طفل
در بسیاری از مراکزخدمات نسبت تعداد ب
یک سیستم جدید درجه بندی خدمات تعلیم و مراقبت

New quality
rating system

محیط فزییک

یا سیستم جدید درجه بندی
کیفیت The National Quality
 Standardیا استاندارد کیفیت
رستارسی ،ش
بخ� از  NQFاست
که در رسارس ت
آس�الیا معیار باال
ترخدمات تعلیمی و مراقبت را
برای اطفال ی ن
تعی� می کند.
به مرکز خدمات شما برای هر
یک ازین هفت ساحه کیفیت،
درجه داده شده و هم یک درجه
به صورت کیل داده می شود.

ترتیبات اختصاص کارکنان
رابطه با اطفال
مشارکت با خانواده ها و جوامع
ره�ی و مدیریت خدمات
ب

درجه بندی با استفاده ازاستاندارد کیفیت رستارسی

مرکز خدمات طفل شما به احتمال زیاد ییک از سه درجه متوسط ذیل را دریافت خواهد کرد.
ارزیا� و درجه بندی طوری طراحی شده است تا خانواده ها و مربیان بدانند تعلیم و مراقبت با کیفیت ،چیست و اینکه کیفیت رشد می کند
سیستم ن ب
ت
– کیفیت یع� به� شدن مداوم.
ت
شما می توانید ی ن
سالم� را جدی می یگ�ند .سالمت و صحت طفل تان همه روزه و هر روز مهم است.
مطم� باشید که مرکزخدمات ،موضوع صحت و

ش
پی�فت
قابل مالحظه
ض�ورت است

مرکزخدمات مطابق ییک از
ش�ایط هفتگانه یا یک ش
بخ�
از قانون نیست و احتمال خطر
یغ� قابل قبول برای سالمت،
صحت و رفاه اطفال موجود
است.
گ
اقدام فوری برای رسید� به
این مشکالت به عمل می آید.

کار کردن درجهت
استاندارد کیفیت
رستارسی

ممکن است مرکز خدمات
در ض
بع� از ساحات مطابق
استاندارد کیفیت رستارسی
باشد ،اما یک یا دو ساحه
برای ت
شناسا�
به� شدن
ی
می شوند.

باالتر از استاندارد
مطابقت با استاندارد
کیفیت رستارسی
کیفیت رستارسی
مرکزخدمات در حد
مرکز خدمات مطابق
اقل چهار ساحه از
استاندارد کیفیت
هفت ساحه کیفیت،
رستارسی است.
ت
به� از تقاضای استاندارد
مرکز خدمات در تمام
هفت ساحه کیفیت تعلیم کیفیت رستارسی است.
و مراقبت با کیفیت
فراهم می کند.

عایل
استثنا�
مرکزخدمات تعلیم و مراقبت
ی
ره�ی بخش
را ترویج نموده ،نمایانگر ب
بوده و متعهد به بهبود دوامدار است.
درجه بندی فقط از طرف ACECQA
می تواند اعطا شود.
ت
خدما� که به عنوان باال تر
مرکز
از استاندارد کیفیت رستارسی یا
Exceeding National Quality
 Standardدرجه بندی می شوند،

ممکن است برای این درجه بندی
درخواست بدهند.

برای معلومات ت
بیش� در باره  NQFو اینکه چگونه بر شما و طفل تان اثر می گذارد ،با مرکزخدمات خود صحبت
کنید و یا به ویبسایت ) Australian Children’s Education and Care Quality Authority (ACECQAبه آدرس

 www.acecqa.gov.au/familiesمراجعه کنید

Dari
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