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U S E R ’ S  G U I D E  –  A R A B I C 

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 مرحباً!
( التي توفرها شبكة والية نيويورك من أجل نجاح الشباب هي أداة يستخدمها موفرو برنامج التعليم لما QSAإن أداة التقييم الذاتي للجودة )

بعد الدوام الدراسي وفي الصيف وبرامج التعليم الموسعة لتقييم جودة برامجهم ولمساعدة الموظفين وأصحاب المصلحة على وضع خطة 
( هي مورد يعتمد على الخبرة والمعرفة والبحث لممارسي ما QSAعمل من أجل التحسين المستمر للبرنامج. أداة التقييم الذاتي للجودة )

 بعد التدريب ومقرري السياسات من جميع أنحاء البالد.

  (QSAهيكل أداة التقييم الذاتي للجودة )
ول العناصر األساسية لبرنامج فعال لما بعد الدوام الدراسي، وكلها تأتي من ممارسة قائمة ( حQSAيتم تنظيم أداة التقييم الذاتي للجودة ) 

تشير العالمة  على األدلة. تحت كل عنصر، ستجدون قائمة بالخصائص التي تصف هذه الممارسة. نحن نطلق عليها "مؤشرات الجودة".
ي التعامل معه قبل بدء تشغيل البرنامج أو، بالنسبة للبرامج التي تعمل النجمية )*( الموجودة بجانب أحد المؤشرات إلى أنه من الضرور

 حاليًا، في أقرب وقت ممكن.

كل مؤشر مقّسم إلى أربعة مستويات لإلجادة. في كل مستو، ستجدون أمثلة تصف ما قد يبدو عليه مستوى اإلجادة في برنامج حقيقي. هذه 
ن عملية التقييم الذاتي.  يجب أن تستخدموها للمساعدة في تحديد أي من المستويات يبدو األمثلة موجودة للمساعدة في إخراج التخمين م

؟ كجزء من جانب 4، أم 3، أم 2، أم 1شبيهاً ببرنامجكم/ منظمتكم. في كل مؤشر، يجب أن تسألوا أنفسكم، "هل برنامجنا يشبه المستوى 
ستخدمون نظام التقييم هذا لتقييم نجاح برنامجكم في ممارسة كل مؤشر من ، ست(QSAالتقييم الذاتي في أداة التقييم الذاتي للجودة )

يجب مناقشة نتائج هذه التقييمات كمجموعة من أجل الحصول على منظور كامل حول برمجة الموقع وعملياته  المؤشرات داخل عنصر.
 بحاجة إلى مزيد من العمل.   سيساعدك ذلك في معرفة نقاط  القوة والتفوق لدى برنامجكم والنقاط التي وإدارته.

 سيكون نظام تقييم مستويات األداء كما يلي: 
 مستعد للمساعدة والعمل مع اآلخرين في هذه المادة.  يتفوق على المعايير المطلوبة: ممتاز/ 4
 يحتاج إلى مساعدة إلعداد الموظفين للعمل مع اآلخرين في هذا المجال.  يستوفي المعايير المطلوبة: مرٍض/ 3
 يمكنه استخدام مساعدة مركزة إضافية في هذه المادة.  تم تحقيق بعض التقدم/ يقترب من المعايير المطلوبة: 2
 يحتاج إلى دعم كبير في هذا المجال. يجب التعامل معه وتحسين نتائجه/ لم يستوف المعايير المطلوبة: 1

( على جميع مؤشرات الجودة داخل كل عنصر من عناصر 3ومن المتوقع أن تسعى المنظمات للحصول على مستوى أداء مرٍض ) 
(. في هذا المستوى من األداء، تظهر 4جودة البرنامج. مع مرور الوقت، ينبغي أن تستمر البرامج في السعي لتحقيق مستوى أداء ممتاز )
للبرامج األخرى لما بعد الدوام  المنظمات باستمرار أدلة على الممارسات الواعدة في جميع عناصر البرنامج، وتكون بمثابة نموذج

 الدراسي، وتطوير ودعم الموظفين بحيث يمكنهم أن يكونوا بمثابة مدربين وموجهين للممارسين اآلخرين.

 (QSAتخطيط البرامج وتحسينها باستخدام أداة التقييم الذاتي للجودة )
رامج، بما في ذلك تحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين، تقدم عملية التقييم الذاتي جميع المكونات األساسية لتخطيط وتحسين الب 

وتحديد األهداف والجداول الزمنية، وإيجاد الموارد، وتحديد المسؤولية عن االستراتيجيات. بالنسبة للبرامج التي لديها بالفعل عملية 
( في العملية ويمكن أن يساعد في QSAتي للجودة )لتحسين البرنامج، مثل االجتماعات السنوية، يمكن دمج أو استخدام أداة التقييم الذا

( مساحات لتحديد أولويات جهود التحسين من خالل تمييزها بأنها بحاجة QSAتوجيه محادثاتك. يتوفر ضمن أداة التقييم الذاتي للجودة )
طة عمل للتحسين بعد إجراء التقييم إلى التحسين "في الوقت الحالي" أو "هذا العام" أو "العام المقبل". يجب على كل برنامج إنشاء خ

 الذاتي.

، نرجو زيارة الرابط: (QSAلمزيد من المعلومات واألدوات والموارد للمساعدة في عملية التقييم الذاتي للجودة )
http://networkforyouthsuccess.org/qsa/  
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 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 
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في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  



4

1 2 3 4

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 2العنصر 

 اإلدارة والتنظيم

 على أنظمة متطورة وإدارة مالية سليمة لدعم وتعزيز البرمجة واألنشطة لجميع المشاركين. البرنامج عالي الجودةيحتوي  
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 .المحافظة على جميع الوثائق المطلوبة )على سبيل المثال، التصاريح، التصاريح األمنية، التأمين، الخ.( حيثما ينطبق ذلك* 
  .لديه وثائق التسجيل/ القيد كاملة ومحّدثة لجميع المشاركين* 
  ن *الحفاظ على سجالت طبية دقيقة ويمكن الوصول إليها حول المشاركين، وتتم مشاركتها على أساس الحاجة إلى المعرفة وامتثاال للوائح قانو

(HIPAA). 
 .استكمال جميع التقارير المطلوبة وتقديمها في الوقت المناسب* 
 .لديه مديراً للموقع وموظفين متوافقين مع لوائح التدريب الحكومية حيثما ينطبق ذلك* 
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 .إجراء جميع تدريبات الحريق/ السالمة المطلوبة* 
 ضور.*يتواصل مع اآلباء حول السياسات والتوقعات، بما في ذلك الح 
 في * ينشئ، ويستخدم باستمرار، ويقوم بتحديث دليل الموظف الذي يوضح السياسات واإلجراءات الداخلية، بما في ذلك هيكل واضح للمرتبات لموظ
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علومات المشاركين والبرامج، بما في ذلك بيانات الحضور للمشاركين، والتي يتم تحديثها ومراقبتها . *ينشئ ويحافظ على قاعدة بيانات مركزية لم1
 بانتظام.
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 . التفاوض على االستخدام األمثل للمدرسة، والمنظمات المجتمعية، وموارد المجتمع لتلبية احتياجات المشاركين وعائالتهم على أكمل وجه.5

 بناء الثقة والشفافية لجميع المشاركين واألسر والموظفين من خالل السياسات واإلجراءات التي تتم مشاركتها بوضوح لتبادل البيانات.   .6
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 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم  

 .المحافظة على جميع الوثائق المطلوبة )على سبيل المثال، التصاريح، التصاريح األمنية، التأمين، الخ.( حيثما ينطبق ذلك* 
  .لديه وثائق التسجيل/ القيد كاملة ومحّدثة لجميع المشاركين* 
  ن *الحفاظ على سجالت طبية دقيقة ويمكن الوصول إليها حول المشاركين، وتتم مشاركتها على أساس الحاجة إلى المعرفة وامتثاال للوائح قانو

(HIPAA). 
 .استكمال جميع التقارير المطلوبة وتقديمها في الوقت المناسب* 
 .لديه مديراً للموقع وموظفين متوافقين مع لوائح التدريب الحكومية حيثما ينطبق ذلك* 
 .الحفاظ على نسبة الموظفين إلى المشاركين وفقا للوائح الوالية عند االقتضاء* 
 .إجراء جميع تدريبات الحريق/ السالمة المطلوبة* 
 ضور.*يتواصل مع اآلباء حول السياسات والتوقعات، بما في ذلك الح 
 في * ينشئ، ويستخدم باستمرار، ويقوم بتحديث دليل الموظف الذي يوضح السياسات واإلجراءات الداخلية، بما في ذلك هيكل واضح للمرتبات لموظ

 البرنامج.
 .لديه سياسة واضحة لتضمين جميع الشباب، بما في ذلك ذوي القدرات المتنوعة* 

علومات المشاركين والبرامج، بما في ذلك بيانات الحضور للمشاركين، والتي يتم تحديثها ومراقبتها . *ينشئ ويحافظ على قاعدة بيانات مركزية لم1
 بانتظام.

 *يوثّق مكان تواجد المشاركين فيه خالل ساعات البرنامج، بما في ذلك الحضور واالنصراف. .2

 . *توفير األمن الكافي للبرنامج.3

 الميزانية بشكل دوري، وتعديلها.. *لديه ميزانية معتمدة؛ يقوم بمراجعة 4

 . التفاوض على االستخدام األمثل للمدرسة، والمنظمات المجتمعية، وموارد المجتمع لتلبية احتياجات المشاركين وعائالتهم على أكمل وجه.5

 بناء الثقة والشفافية لجميع المشاركين واألسر والموظفين من خالل السياسات واإلجراءات التي تتم مشاركتها بوضوح لتبادل البيانات.   .6
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم
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 العالقات

 على تطوير عالقات وتفاعالت إيجابية بين الموظفين والمشاركين واألسر والمجتمعات، وتنميتها والحفاظ عليها. البرنامج عالي الجودةيعمل 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 
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 عي بين المشاركين.. يشجع ويدعم المشاركين على التفاعل مع بعضهم البعض بطرق إيجابية ويبني الحص المجتم4

 . *يراعي التنوع الثقافي واللغوي للمشاركين ويعززه.5

 . ينظم اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الموظفين والمشاركين واألسر وغيرهم حسب االقتضاء.6

 . تشجيع ودعم المشاركين السابقين ليصبحوا موجهين أو متطوعين أو موظفين.7

 زز تنوع التعبير الجنساني/ الهوية والتوجه الجنسي.. *يراعي ويع8
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 زز تنوع التعبير الجنساني/ الهوية والتوجه الجنسي.. *يراعي ويع8
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T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
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 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم
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 4العنصر 

 التوظيف والتطوير المهني

 على جذب وتوظيف وتطوير الموظفين المتنوعين الذين يفهمون الممارسات عالية الجودة ويقدرونها ويعززونها. البرنامج عالي الجودةيعمل 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 متواصلة تنمية مهنية

ريب كجزء * االلتزام بالتطوير المهني وثقافة التعلم، كما يتضح من قيام المدير والموظفين بحضور تدريبات ويسّهل التفكير في مرحلة ما بعد التد .1
 من نظام التحسين المستمر.

 التمّرن، والتوجيه، والتعلم من األقران.. توفير فرص ذات مغزى للنمو المهني وتنمية المهارات من خالل توفير الدعم مثل التدريب، و2

المتنوعة . تطوير ودعم الموظفين لتخطيط األنشطة المناسبة التي تتوافق مع االحتياجات التنموية للمشاركين، بما في ذلك المشاركين ذوي القدرات 3
 ومتعلمي اللغة اإلنكليزية.

 ن ذلك متاًحا.. العمل مع الموظفين لتحقيق االعتماد والموثوقية حيثما كا4

فراد عائالت . حيثما كان ذلك مناسبًا، يقوم بتطوير ودعم الموظفين لتوفير فرص تعليمية للعمل مع المتعلمين البالغين، بما في ذلك الزمالء و/ أو أ5
 المشاركين.

 التوظيف/ جذب الموظفين

 المجتمع.. *جذب وتعيين وتطوير الموظفين الذين يعكسون التنوع وثقافة )ثقافات( 6

 . * تنفيذ التوجه المعياري بما في ذلك ثقافة المنظمة/ البرنامج، والرسالة واألهداف، والكتيب، والتوقعات المهنية.7 

 . *ضمان كفاءة الموظفين في االستراتيجيات التعليمية والمجاالت المحددة المحتوى حيثما كان ذلك مناسباً.8

 الهيكل البرنامجي

 ي توفر اإلشراف والدعم والفرص المناسبة آلراء الموظفين والتعاون معهم.. لديه القيادة الت9

 . لديه اجتماعات منتظمة للموظفين تتضمن المشاركة والتأمل.10

 تقييم الموظفين

 . استخدام طريقة شفافة لتقييم أداء الموظفين.11

 . إشراك الموظفين في التحسين المستمر استناًدا إلى نتائج التقييم وتعليقات أصحاب المصلحة.12 
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 التمّرن، والتوجيه، والتعلم من األقران.. توفير فرص ذات مغزى للنمو المهني وتنمية المهارات من خالل توفير الدعم مثل التدريب، و2

المتنوعة . تطوير ودعم الموظفين لتخطيط األنشطة المناسبة التي تتوافق مع االحتياجات التنموية للمشاركين، بما في ذلك المشاركين ذوي القدرات 3
 ومتعلمي اللغة اإلنكليزية.

 ن ذلك متاًحا.. العمل مع الموظفين لتحقيق االعتماد والموثوقية حيثما كا4

فراد عائالت . حيثما كان ذلك مناسبًا، يقوم بتطوير ودعم الموظفين لتوفير فرص تعليمية للعمل مع المتعلمين البالغين، بما في ذلك الزمالء و/ أو أ5
 المشاركين.

 التوظيف/ جذب الموظفين

 المجتمع.. *جذب وتعيين وتطوير الموظفين الذين يعكسون التنوع وثقافة )ثقافات( 6

 . * تنفيذ التوجه المعياري بما في ذلك ثقافة المنظمة/ البرنامج، والرسالة واألهداف، والكتيب، والتوقعات المهنية.7 

 . *ضمان كفاءة الموظفين في االستراتيجيات التعليمية والمجاالت المحددة المحتوى حيثما كان ذلك مناسباً.8

 الهيكل البرنامجي

 ي توفر اإلشراف والدعم والفرص المناسبة آلراء الموظفين والتعاون معهم.. لديه القيادة الت9

 . لديه اجتماعات منتظمة للموظفين تتضمن المشاركة والتأمل.10

 تقييم الموظفين

 . استخدام طريقة شفافة لتقييم أداء الموظفين.11

 . إشراك الموظفين في التحسين المستمر استناًدا إلى نتائج التقييم وتعليقات أصحاب المصلحة.12 
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 الهيكل البرنامجي

 ي توفر اإلشراف والدعم والفرص المناسبة آلراء الموظفين والتعاون معهم.. لديه القيادة الت9
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فراد عائالت . حيثما كان ذلك مناسبًا، يقوم بتطوير ودعم الموظفين لتوفير فرص تعليمية للعمل مع المتعلمين البالغين، بما في ذلك الزمالء و/ أو أ5
 المشاركين.
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 . * تنفيذ التوجه المعياري بما في ذلك ثقافة المنظمة/ البرنامج، والرسالة واألهداف، والكتيب، والتوقعات المهنية.7 

 . *ضمان كفاءة الموظفين في االستراتيجيات التعليمية والمجاالت المحددة المحتوى حيثما كان ذلك مناسباً.8

 الهيكل البرنامجي

 ي توفر اإلشراف والدعم والفرص المناسبة آلراء الموظفين والتعاون معهم.. لديه القيادة الت9

 . لديه اجتماعات منتظمة للموظفين تتضمن المشاركة والتأمل.10

 تقييم الموظفين

 . استخدام طريقة شفافة لتقييم أداء الموظفين.11

 . إشراك الموظفين في التحسين المستمر استناًدا إلى نتائج التقييم وتعليقات أصحاب المصلحة.12 
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 من نظام التحسين المستمر.

 التمّرن، والتوجيه، والتعلم من األقران.. توفير فرص ذات مغزى للنمو المهني وتنمية المهارات من خالل توفير الدعم مثل التدريب، و2
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 5العنصر 

 البرمجة واألنشطة

 مجموعة متنوعة من األنشطة والفرص التي تدعم النمو والتطور البدني واالجتماعي والمعرفي لجميع المشاركين. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: امج عالي الجودةالبرنيقوم 

 . *توفير األنشطة التي تعكس مهمة وأهداف البرنامج.1 

االنفعالية . استخدام تصميم البرنامج والجدول الزمني الذي يلبي احتياجات الطفل من جميع الجوانب، بما في ذلك االحتياجات البدنية واالجتماعية و2
 واألكاديمية لجميع المشاركين.

في  . *توفير األنشطة التي تكون مناسبة للمرحلة العمرية ومستوى المهارات للمشاركين والسماح لهم بتطوير مهارات جديدة خالل عام المشاركة3 
 البرنامج.

لتطوير المهارات . *توفير األنشطة القائمة على المشاريع، واالنشطة التجريبية التي تعزز اإلبداع، وتعكس مصالح المشاركين، وتوفير الفرص 4 
 وتطبيق المعرفة.

 . تلقي ردود الفعل من المشاركين بانتظام لتقرير تقديم عروض إثرائية.5 

ية حسب . * تقديم مزيج من الدعم األكاديمي عالي الجودة، بما في ذلك الدروس الخصوصية، وقاعة االستذكار، و/ أو المساعدة في الواجبات المنزل6
  عن فرص إثرائية في الفنون والترفيه والصحة.االقتضاء للبرنامج، فضالا 

 . *تضمين األنشطة التي تعكس لغات وثقافات المشاركين واألسر.7

 . دمج الفرص التخاذ القرار المسؤول وتنمية المهارات االجتماعية واالنفعالية.8

 برنامج وفي الفعاليات الخاصة.. يوفر التسهيالت المعقولة والمواد الخاصة حسب الضرورة لجميع المشاركين خالل ال9 

 . توظيف استراتيجيات تعليمية متنوعة.10

 . توفير فرص منتظمة لالستمتاع بأنشطة خارجية، بما في ذلك رحالت ميدانية خارج الموقع.11

 سي إلى برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. توفر الدعم أثناء انتقال المشاركين عبر الفئات العمرية، والصفوف المدرسية، و/ أو االنتقال من اليوم الدرا12

ية . تقدم األنشطة التي تطور الكفاءات العالمية لدى المشاركين، وبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، وإعدادهم للكلية والمسارات المهن13 
 والمواطنة.

 . *استخدام البرمجة المتعمدة وخطط الدروس والمناهج الدراسية.14

 زمني للبرنامج يحدد وقت االنتظار للمشارك وتعطل األنشطة، وعند االنتقال من مكان إلى آخر. . استخدام جدول15

 . ضمان أن يتم تنظيم المستلزمات وصيانتها والوصول إليها وإعدادها قبل األنشطة.16

 اركين والموظفين والعائالت.. المحافظة على جدول أنشطة محّدث ودقيق مع تكليفات الغرف التي يمكن الوصول إليها من قبل المش17
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 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 6العنصر 

 تأسيس روابط قوية لليوم المدرسي

وطاقم العاملين به بشكل وثيق مع موظفي المدرسة لضمان توافق المكونات واألنشطة األكاديمية لما بعد الدوام الدراسي مع  البرنامج عالي الجودةيعمل 
 معايير التعلم والمساهمة في التطوير اإليجابي العام للمشاركين في البرنامج.

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 ركزية، عندما يكون ذلك مناسباً توفير البرمجة المدرسية والبرمجة الم

رسة )المدارس( . *يجتمع دورياً مع المدير )المديرين(، و/ أو اإلداري )اإلداريين( بالمدارس، و/ أو المنسق )المنسقين( المخولين، والمعلمين من المد1
 التي يأتي منها المشاركين في البرنامج.

 . يدمج البرمجة التي تتماشى مع و/ أو تكمل معايير التعلم للفئات العمرية المختلفة التي تتم خدمتها.2 

 . التواصل بشكل منتظم مع موظفي اليوم الدراسي للبقاء على اطالع بشأن التقدم األكاديمي والسلوكي للمشاركين.3

في الواجبات المنزلية، وقاعة االستذكار، و/ أو الدروس الخصوصية، ولدى البرنامج  . تخصص وقتًا كافيًا في الجدول الزمني لألنشطة للمساعدة4
 موارد كافية، بما في ذلك فريق عمل متخصص ومدّرب جيداً ومساحة مواتية لبيئة تعلم إيجابية.

 . يمثل في جهود التخطيط للمدارس ويشارك فيها بنشاط.5

 عليمياً ليكون بمثابة "جسر" بين اليوم المدرسي وبرنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يوظف، أو تقوم المدرسة بتخصيص، منسقاً ت6 

 . بالتعاون مع إدارة المدرسة، يقوم البرنامج بتخصص الوقت والموارد لتطوير مهني مشترك يسهل مشاركة كل من المنظمات المجتمعية وموظفي7
 اليوم الدراسي.

 البرامج المدرسية

( أو اتفاقية شراكة مدرسية MOUبالموارد مع مدير المدرسة وتأمين ذلك، عند االقتضاء، واستخدام مذكرة تفاهم رسمية ). *التخطيط لاللتزام 8
(SPA). 

 . التواصل مع المدرسة ومواءمة السياسات للعمل مع المشاركين ذوي القدرات المتنوعة.  9 

 التي تدعم التطور االجتماعي واالنفعالي للمشاركين. . العمل سوياً لتأسيس واتباع قواعد السلوك والتصرف الشائعة10
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 معايير التعلم والمساهمة في التطوير اإليجابي العام للمشاركين في البرنامج.

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 ركزية، عندما يكون ذلك مناسباً توفير البرمجة المدرسية والبرمجة الم

رسة )المدارس( . *يجتمع دورياً مع المدير )المديرين(، و/ أو اإلداري )اإلداريين( بالمدارس، و/ أو المنسق )المنسقين( المخولين، والمعلمين من المد1
 التي يأتي منها المشاركين في البرنامج.

 . يدمج البرمجة التي تتماشى مع و/ أو تكمل معايير التعلم للفئات العمرية المختلفة التي تتم خدمتها.2 

 . التواصل بشكل منتظم مع موظفي اليوم الدراسي للبقاء على اطالع بشأن التقدم األكاديمي والسلوكي للمشاركين.3

في الواجبات المنزلية، وقاعة االستذكار، و/ أو الدروس الخصوصية، ولدى البرنامج  . تخصص وقتًا كافيًا في الجدول الزمني لألنشطة للمساعدة4
 موارد كافية، بما في ذلك فريق عمل متخصص ومدّرب جيداً ومساحة مواتية لبيئة تعلم إيجابية.

 . يمثل في جهود التخطيط للمدارس ويشارك فيها بنشاط.5

 عليمياً ليكون بمثابة "جسر" بين اليوم المدرسي وبرنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يوظف، أو تقوم المدرسة بتخصيص، منسقاً ت6 

 . بالتعاون مع إدارة المدرسة، يقوم البرنامج بتخصص الوقت والموارد لتطوير مهني مشترك يسهل مشاركة كل من المنظمات المجتمعية وموظفي7
 اليوم الدراسي.

 البرامج المدرسية

( أو اتفاقية شراكة مدرسية MOUبالموارد مع مدير المدرسة وتأمين ذلك، عند االقتضاء، واستخدام مذكرة تفاهم رسمية ). *التخطيط لاللتزام 8
(SPA). 

 . التواصل مع المدرسة ومواءمة السياسات للعمل مع المشاركين ذوي القدرات المتنوعة.  9 

 التي تدعم التطور االجتماعي واالنفعالي للمشاركين. . العمل سوياً لتأسيس واتباع قواعد السلوك والتصرف الشائعة10
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 7العنصر 

 مشاركة الشباب وانخراطه

 فرًصا للمشاركين لالنخراط في التخطيط والتدّرب على الخيارات والمشاركة في مجموعة متنوعة غنية من العروض. البرنامج عالي الجودةيوفر  

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 المشاركين والبالغين لتعزيز المشاركة المتسقة والفعالة. . إشراك1
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 . إشراك المشاركين في تصميم البرامج وتنفيذها بطريقة مجدية.3

 وتقييمها من أجل تقارير البرامج وأغراض التحسين المستمر بطريقة ذات مغزى.. إشراك المشاركين في جمع البيانات 4

 . إشراك المشاركين والبالغين لجعل األنشطة ذات مغزى، وتنطبق على العالم الحقيقي، وتصميمها حول مصالح المشاركين.5

تهم، ووضع أهداف لتحقيق اإلنجازات الشخصية، والعمل على . لدى البرنامج ثقافة تشجع الشباب على األخذ بزمام المبادرة، واستكشاف اهتماما6
 تحقيقها.
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 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم

   
 

 مالحظات:
 
 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  
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 8العنصر 

 الشراكات ما بين اآلباء والعائالت والمجتمع

 شراكة قوية مع العائالت والمجتمعات من أجل تحقيق أهداف البرنامج. البرنامج عالي الجودة يؤسس

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 العائالت حول األمور المتعلقة برفاهية المشاركين وتطورهم.. التواصل مع 1

 . *تطوير ومراجعة وتحديث خطة لمشاركة العائالت.2

 . إشراك العائالت، والمجتمع، والمسؤولين المنتخبين في فعاليات البرنامج.3

وغيرها من ورش العمل التعليمية للكبار لمساعدة األسر على دعم  . النظر إلى اآلباء والعائالت كشركاء تعليميين، وإيصال الفرص لتعلم القراءة والكتابة4
 تنمية األطفال والشباب خارج البرنامج.

 ب الضرورة.. العمل مع العائالت لتحديد االحتياجات، وتزويد العائالت بالمعلومات حول الموارد المجتمعية لتلبية احتياجاتهم، وتقديم اإلحاالت حس5

 المؤسسات الفنية، والثقافية وغيرها من المؤسسات المجتمعية لتوسيع عروض البرامج وتعزيزها.. بناء العالقات مع 6

 . توجد منطقة معلومات مخصصة لآلباء في مساحة البرنامج وهي منظمة بشكل جيد ويسهل الوصول إليها.7

 . إشراك العائالت في جهود المناصرة.8

 ا عرض أعمال المشاركين و/ أو مهاراتهم لألقران والعائالت والمجتمع.. يوفر مجموعة من الفرص التي يمكن من خالله9

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 8العنصر 

 الشراكات ما بين اآلباء والعائالت والمجتمع

 شراكة قوية مع العائالت والمجتمعات من أجل تحقيق أهداف البرنامج. البرنامج عالي الجودة يؤسس

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 العائالت حول األمور المتعلقة برفاهية المشاركين وتطورهم.. التواصل مع 1

 . *تطوير ومراجعة وتحديث خطة لمشاركة العائالت.2

 . إشراك العائالت، والمجتمع، والمسؤولين المنتخبين في فعاليات البرنامج.3

وغيرها من ورش العمل التعليمية للكبار لمساعدة األسر على دعم  . النظر إلى اآلباء والعائالت كشركاء تعليميين، وإيصال الفرص لتعلم القراءة والكتابة4
 تنمية األطفال والشباب خارج البرنامج.

 ب الضرورة.. العمل مع العائالت لتحديد االحتياجات، وتزويد العائالت بالمعلومات حول الموارد المجتمعية لتلبية احتياجاتهم، وتقديم اإلحاالت حس5

 المؤسسات الفنية، والثقافية وغيرها من المؤسسات المجتمعية لتوسيع عروض البرامج وتعزيزها.. بناء العالقات مع 6

 . توجد منطقة معلومات مخصصة لآلباء في مساحة البرنامج وهي منظمة بشكل جيد ويسهل الوصول إليها.7

 . إشراك العائالت في جهود المناصرة.8

 ا عرض أعمال المشاركين و/ أو مهاراتهم لألقران والعائالت والمجتمع.. يوفر مجموعة من الفرص التي يمكن من خالله9

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 8العنصر 

 الشراكات ما بين اآلباء والعائالت والمجتمع

 شراكة قوية مع العائالت والمجتمعات من أجل تحقيق أهداف البرنامج. البرنامج عالي الجودة يؤسس

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 العائالت حول األمور المتعلقة برفاهية المشاركين وتطورهم.. التواصل مع 1

 . *تطوير ومراجعة وتحديث خطة لمشاركة العائالت.2

 . إشراك العائالت، والمجتمع، والمسؤولين المنتخبين في فعاليات البرنامج.3

وغيرها من ورش العمل التعليمية للكبار لمساعدة األسر على دعم  . النظر إلى اآلباء والعائالت كشركاء تعليميين، وإيصال الفرص لتعلم القراءة والكتابة4
 تنمية األطفال والشباب خارج البرنامج.

 ب الضرورة.. العمل مع العائالت لتحديد االحتياجات، وتزويد العائالت بالمعلومات حول الموارد المجتمعية لتلبية احتياجاتهم، وتقديم اإلحاالت حس5

 المؤسسات الفنية، والثقافية وغيرها من المؤسسات المجتمعية لتوسيع عروض البرامج وتعزيزها.. بناء العالقات مع 6

 . توجد منطقة معلومات مخصصة لآلباء في مساحة البرنامج وهي منظمة بشكل جيد ويسهل الوصول إليها.7

 . إشراك العائالت في جهود المناصرة.8

 ا عرض أعمال المشاركين و/ أو مهاراتهم لألقران والعائالت والمجتمع.. يوفر مجموعة من الفرص التي يمكن من خالله9

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 8العنصر 

 الشراكات ما بين اآلباء والعائالت والمجتمع

 شراكة قوية مع العائالت والمجتمعات من أجل تحقيق أهداف البرنامج. البرنامج عالي الجودة يؤسس

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 العائالت حول األمور المتعلقة برفاهية المشاركين وتطورهم.. التواصل مع 1

 . *تطوير ومراجعة وتحديث خطة لمشاركة العائالت.2

 . إشراك العائالت، والمجتمع، والمسؤولين المنتخبين في فعاليات البرنامج.3

وغيرها من ورش العمل التعليمية للكبار لمساعدة األسر على دعم  . النظر إلى اآلباء والعائالت كشركاء تعليميين، وإيصال الفرص لتعلم القراءة والكتابة4
 تنمية األطفال والشباب خارج البرنامج.

 ب الضرورة.. العمل مع العائالت لتحديد االحتياجات، وتزويد العائالت بالمعلومات حول الموارد المجتمعية لتلبية احتياجاتهم، وتقديم اإلحاالت حس5

 المؤسسات الفنية، والثقافية وغيرها من المؤسسات المجتمعية لتوسيع عروض البرامج وتعزيزها.. بناء العالقات مع 6

 . توجد منطقة معلومات مخصصة لآلباء في مساحة البرنامج وهي منظمة بشكل جيد ويسهل الوصول إليها.7

 . إشراك العائالت في جهود المناصرة.8

 ا عرض أعمال المشاركين و/ أو مهاراتهم لألقران والعائالت والمجتمع.. يوفر مجموعة من الفرص التي يمكن من خالله9

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 8العنصر 

 الشراكات ما بين اآلباء والعائالت والمجتمع

 شراكة قوية مع العائالت والمجتمعات من أجل تحقيق أهداف البرنامج. البرنامج عالي الجودة يؤسس

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 العائالت حول األمور المتعلقة برفاهية المشاركين وتطورهم.. التواصل مع 1

 . *تطوير ومراجعة وتحديث خطة لمشاركة العائالت.2

 . إشراك العائالت، والمجتمع، والمسؤولين المنتخبين في فعاليات البرنامج.3

وغيرها من ورش العمل التعليمية للكبار لمساعدة األسر على دعم  . النظر إلى اآلباء والعائالت كشركاء تعليميين، وإيصال الفرص لتعلم القراءة والكتابة4
 تنمية األطفال والشباب خارج البرنامج.

 ب الضرورة.. العمل مع العائالت لتحديد االحتياجات، وتزويد العائالت بالمعلومات حول الموارد المجتمعية لتلبية احتياجاتهم، وتقديم اإلحاالت حس5

 المؤسسات الفنية، والثقافية وغيرها من المؤسسات المجتمعية لتوسيع عروض البرامج وتعزيزها.. بناء العالقات مع 6

 . توجد منطقة معلومات مخصصة لآلباء في مساحة البرنامج وهي منظمة بشكل جيد ويسهل الوصول إليها.7

 . إشراك العائالت في جهود المناصرة.8

 ا عرض أعمال المشاركين و/ أو مهاراتهم لألقران والعائالت والمجتمع.. يوفر مجموعة من الفرص التي يمكن من خالله9

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 8العنصر 

 الشراكات ما بين اآلباء والعائالت والمجتمع

 شراكة قوية مع العائالت والمجتمعات من أجل تحقيق أهداف البرنامج. البرنامج عالي الجودة يؤسس

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 العائالت حول األمور المتعلقة برفاهية المشاركين وتطورهم.. التواصل مع 1

 . *تطوير ومراجعة وتحديث خطة لمشاركة العائالت.2

 . إشراك العائالت، والمجتمع، والمسؤولين المنتخبين في فعاليات البرنامج.3

وغيرها من ورش العمل التعليمية للكبار لمساعدة األسر على دعم  . النظر إلى اآلباء والعائالت كشركاء تعليميين، وإيصال الفرص لتعلم القراءة والكتابة4
 تنمية األطفال والشباب خارج البرنامج.

 ب الضرورة.. العمل مع العائالت لتحديد االحتياجات، وتزويد العائالت بالمعلومات حول الموارد المجتمعية لتلبية احتياجاتهم، وتقديم اإلحاالت حس5

 المؤسسات الفنية، والثقافية وغيرها من المؤسسات المجتمعية لتوسيع عروض البرامج وتعزيزها.. بناء العالقات مع 6

 . توجد منطقة معلومات مخصصة لآلباء في مساحة البرنامج وهي منظمة بشكل جيد ويسهل الوصول إليها.7

 . إشراك العائالت في جهود المناصرة.8

 ا عرض أعمال المشاركين و/ أو مهاراتهم لألقران والعائالت والمجتمع.. يوفر مجموعة من الفرص التي يمكن من خالله9
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم
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 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 
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T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5

 . لديه استراتيجية تسويقية فعالة تنشر البرنامج وإنجازاته داخل المدرسة )المدارس( والمجتمع األوسع.6

 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8
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 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5

 . لديه استراتيجية تسويقية فعالة تنشر البرنامج وإنجازاته داخل المدرسة )المدارس( والمجتمع األوسع.6

 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5

 . لديه استراتيجية تسويقية فعالة تنشر البرنامج وإنجازاته داخل المدرسة )المدارس( والمجتمع األوسع.6

 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5

 . لديه استراتيجية تسويقية فعالة تنشر البرنامج وإنجازاته داخل المدرسة )المدارس( والمجتمع األوسع.6

 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5

 . لديه استراتيجية تسويقية فعالة تنشر البرنامج وإنجازاته داخل المدرسة )المدارس( والمجتمع األوسع.6

 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5

 . لديه استراتيجية تسويقية فعالة تنشر البرنامج وإنجازاته داخل المدرسة )المدارس( والمجتمع األوسع.6

 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8

 

  

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 9العنصر  

 استدامة البرنامج ونموه

 على رؤية / مهمة متماسكة وخطة لزيادة القدرات التي تدعم النمو المستمر. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 يقوم البرنامج عالي الجودة بما يلي:

 يتعلق بالرؤية، واألهداف، والنتائج المرجوة.. *لديه بياناً مكتوباً 1

 . يشرك المشاركين واألسر والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهود صنع القرار والتخطيط طويل األجل.2

 متنوعة.. لديها خطة طويلة األجل الستدامة برنامج ما بعد الدوام الدراسي، بما في ذلك خطة تمويل متعددة السنوات مع مصادر تمويل 3

 . الوصول إلى الموارد داخل المجتمع وخارجه من خالل بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات المحلية والتماس الدعم منها.4

 لمستويات.. إنشاء عالقات مع المدافعين عن جودة البرنامج وتوافره والحفاظ عليها، مثل قادة المجتمع والشركات والمسؤولين المنتخبين على جميع ا5
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 . دعوة أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين المنتخبين وغيرهم من كبار الشخصيات لزيارات برنامج ما بعد الدوام الدراسي.7

 ع لتسويق برنامج ما بعد الدوام الدراسي.. يالمشاركة في فرص المناصرة المنظمة على نطاق أوس8
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
 واالحترام المتبادل.

 مستوى األداء
1 2 3 4 

    
 خطة التحّسن

في الوقت 
 الحالي

في العام  هذا العام 
 القادم
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 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9
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 قياس النتائج وتقييمها

 على نظام لقياس النتائج واستخدام تلك المعلومات للتخطيط المستمر للبرنامج وتحسينه وتقييمه. البرنامج عالي الجودةيحتوي 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 . *لديه أهداف قابلة للقياس ونتائج مرجوة تتماشى مع الرسالة التنظيمية، والرؤية، واالحتياجات المحددة.  1

 . *تطوير و/ أو وضع خطط لتقييم البرنامج، تشتمل على جمع البيانات النوعية والكمية.2

 . قياس تقدم المشاركين من خالل البيانات الكمية والنوعية لتحديد النتائج.3

 . تحديد الممارسات الواعدة ومشاركتها.4

 . جعل ملخصات التقييمات و/ أو البيانات األخرى التي تم جمعها متاحة للعامة. 5
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 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  

T&I 28566 (Arabic) 

 1العنصر 

 البيئة والمناخ

 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 

 بما يلي: البرنامج عالي الجودةيقوم 

 جسمانياً 

 *توفير بيئة محفزة وجذابة ومرحبة وداعمة لجميع المشاركين. .1

 *التأكد من أن مساحة البرنامج آمنة ونظيفة ومجهزة بشكل مناسب. .2

 *وضع خطط معتمدة للسالمة واإلجراءات مع الموظفين واألسر والمدرسة المضيفة حسب مقتضى الحال، وتنفيذها ومشاركتها. .3 

 * توفير اإلشراف الفعال للمشاركين من قبل شخص بالغ موثوق في جميع األوقات. .4 

 ة للمنزل.* تطوير وإدارة إجراءات وخطط الوصول واالنصراف الفعالة لرحلة عودة آمن .5 

 * توفير وجبات خفيفة صحية ومغذية و/ أو وجبة عشاء. .6 

 (.FERPAو  HIPAA* على علم بالسجالت ويدعم الموظفين لتلبية االحتياجات العقلية والبدنية للمشاركين وفقاً لقانوني ) .7 

 إنفعالياً 

 تأسيس قواعد سلوك شاملة محترمة مع الموظفين والمشاركين وعائالتهم، والمحافظة عليها وتبليغ األطراف بها. .8

 االنفعالية المتعمدة.-تطبيق نهج إلدارة السلوك يتضمن التعزيز اإليجابي وبناء المهارات االجتماعية .9

 بهم. التخطيط لخلق بيئة تدعم المشاركين بقدرات متنوعة، وترحب .10 

 تعزيز كرامة جميع المشاركين، وتعزيز الشعور باالنتماء، وتعزيز السالمة الجسدية واالنفعالية من خالل ثقافة الدعم، وخدمات التضميّن، .11 
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T&I 28566 (Arabic) 
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 بيئة آمنة وصحية وراعية لجميع المشاركين والموظفين والعائالت. البرنامج عالي الجودةيوفر 
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 ملحق

 ( غير الرسميSTEMتعلم برنامج )

مهارات ومعرفة يمكن ( عالي الجودة يجعل المشاركين فيه ينخرطون في استكشاف وخلق وبناء STEMبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )
 ( لمدى الحياة.STEMتطبيقها في مواقف الواقع العملي والمسارات المهنية المستقبلية، والتي تثير االهتمام بأنشطة برنامج )

وا تلك التي . فيما يتعلق بتلك المؤشرات، افحص4-1ملحوظة: بعض المؤشرات اإلدارية أدناه مقاسة بواسطة قائمة مرجعية بدالً من المقياس المتدرج 
 يطبقها برنامجكم، واتركوا األخرى التي تحتاج إلى تكملة خاوية.

 برنامج عالي الجودة:ال 

 .البرنامج لديه طاقم عمل يقوم بإعداد الغرفة والمواد في وقت مبكر لزيادة وقت المشاركين ومشاركتهم 
 ( موائمة مواد ومعدات برنامجSTEM للمشاركين، واعتبار االهتمامات ).والقدرات واألمن والسالمة 

 

 ( مع موظف البرنامج وبين التالميذ بعضهم البعض.STEM. ترتيب المساحات لتشجيع االستكشاف التعاوني لبرنامج )1

األنشطة التعليمية . البرنامج لديه بنية، مثل الجدولة والتنمية المهنية للموظفين والتنمية الشبابية، إلخ.، والتي تدعم جميع المشاركين في الوصول إلى 2
 (.STEMاإلثرائية لبرنامج )

 (.STEM( أو تطوير ممارسة برنامج )STEM( للتحرك بشكل هادف نحو فهم فكرة برنامج )STEM. تم تصميم بنية أنشطة برنامج )3 

 . تزويد المشاركين بفرص للمشاركة في أنشطة عملية تتطلب التفكير النقدي.4

 (.STEM( يظهرون فهماً دقيقاً لمحتوى برنامج )STEM) . التأكد من أن ميسري برنامج5 

 ( بطرق دعم مناسبة للعمر.STEM. توفير فرص للمشاركين الستخدام األساليب األصلية التي يستخدمها محترفو برنامج )6

 (.STEM. تخصيص الوقت للمشاركين للتفكير في أعمالهم وتطورهم من خالل كل نشاط خاص ببرنامج )7

 ، في جميع مستويات النشاط.(STEMجميع المشاركين في أنشطة برنامج ). شمول 8

 ( في حياتهم.STEM. دعم المشاركين في إدراك مغزى وأهمية أنشطة برنامج )9

 ( ومشاركة أفكارهم مع المجتمع.STEM. دعم المشاركين في االحتفاظ بملكية تعلمهم لبرنامج )10 

( و/ أو االهتمام بمحتوى برنامج STEM( من حلفيات متنوعة لتشجيع التحصيل الوظيفي لبرنامج )STEM. ربط المشاكين مع متخصصي برنامج )11
(STEM.لمدى الحياة ) 

 
 
 

(.  إن DoS( فيما بعد الدوام الدراسي )أبعاد النجاح ، أو STEMبعًدا لتحديد جودة تطبيق برنامج ) 12إطار عمل مكون من بتطوير ( PEARمعهد )قام 
( أدت إلى تحديد PEAR( بمعهد )DoS، والتشاور مع الباحثين في إطار عمل )12في أداة التقييم الذاتي هذه تعتمد بشدة على تلك األبعاد الـ المؤشرات 

ئمة جيدة ويتم موامستويات األداء األربعة كذلك. في حين أن تلك المستويات ال تتطابق تماًما مع نماذج تصنيف الدرجات وهياكل الدرجات، إال أنها تتمتع ب
( تتأثر بشدة بأداة تخطيط البرنامج الخاصة بإطار STEM(. كما أن مؤشرات برنامج )DoSاستعارة جزء كبير من اللغة المستخدمة هنا من إطار عمل )

 .(PEAR( )p://www.thepearinstitute.orghtt، والتي تتوفر على الموقع اإللكتروني لمعهد )(DoSعمل )
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 ( في حياتهم.STEM. دعم المشاركين في إدراك مغزى وأهمية أنشطة برنامج )9
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 .(PEAR( )p://www.thepearinstitute.orghtt، والتي تتوفر على الموقع اإللكتروني لمعهد )(DoSعمل )

 ، النسخة الثالثة(QSA) التقييم الذاتي للجودةأداة  
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 ( غير الرسميSTEMتعلم برنامج )

مهارات ومعرفة يمكن ( عالي الجودة يجعل المشاركين فيه ينخرطون في استكشاف وخلق وبناء STEMبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )
 ( لمدى الحياة.STEMتطبيقها في مواقف الواقع العملي والمسارات المهنية المستقبلية، والتي تثير االهتمام بأنشطة برنامج )

وا تلك التي . فيما يتعلق بتلك المؤشرات، افحص4-1ملحوظة: بعض المؤشرات اإلدارية أدناه مقاسة بواسطة قائمة مرجعية بدالً من المقياس المتدرج 
 يطبقها برنامجكم، واتركوا األخرى التي تحتاج إلى تكملة خاوية.

 برنامج عالي الجودة:ال 

 .البرنامج لديه طاقم عمل يقوم بإعداد الغرفة والمواد في وقت مبكر لزيادة وقت المشاركين ومشاركتهم 
 ( موائمة مواد ومعدات برنامجSTEM للمشاركين، واعتبار االهتمامات ).والقدرات واألمن والسالمة 

 

 ( مع موظف البرنامج وبين التالميذ بعضهم البعض.STEM. ترتيب المساحات لتشجيع االستكشاف التعاوني لبرنامج )1

األنشطة التعليمية . البرنامج لديه بنية، مثل الجدولة والتنمية المهنية للموظفين والتنمية الشبابية، إلخ.، والتي تدعم جميع المشاركين في الوصول إلى 2
 (.STEMاإلثرائية لبرنامج )

 (.STEM( أو تطوير ممارسة برنامج )STEM( للتحرك بشكل هادف نحو فهم فكرة برنامج )STEM. تم تصميم بنية أنشطة برنامج )3 

 . تزويد المشاركين بفرص للمشاركة في أنشطة عملية تتطلب التفكير النقدي.4
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 ، في جميع مستويات النشاط.(STEMجميع المشاركين في أنشطة برنامج ). شمول 8

 ( في حياتهم.STEM. دعم المشاركين في إدراك مغزى وأهمية أنشطة برنامج )9

 ( ومشاركة أفكارهم مع المجتمع.STEM. دعم المشاركين في االحتفاظ بملكية تعلمهم لبرنامج )10 

( و/ أو االهتمام بمحتوى برنامج STEM( من حلفيات متنوعة لتشجيع التحصيل الوظيفي لبرنامج )STEM. ربط المشاكين مع متخصصي برنامج )11
(STEM.لمدى الحياة ) 
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