
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة الشائعة 
في الحضانات )نعمل لغد أفضل( العاملينبرنامج تدريب لـــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 برنامج تدريب العاملين في الحضانات )نعمل لغد أفضل( 

 

هو برنامج تدريبي لدعم إعادة افتتاح الحضانات يتضمن مجموعة من وحدات التدريب والتطوير املنهي التي  

، بهدف تطوير قدرات  ومتخصصينيتم تقديمها من خالل سلسلة من الورش عبر اإلنترنت، من قبل خبراء  

املبكرة   الطفولة  قطاع  في  العاملين  امنهم  وخبرات  وم  داري إل الطاقم  التدريس.واملعلمين  ركز  يو   ساعدي 

 البرنامج على: 

 وتحسين نوعية الرفاهية تنمية الطفل  •

  األسئلة هذا امللف على يحتوي 
 
عرض هذه  ، وسيتم و املتعلقة بتدريب العاملين في الحضانات  األكثر شيوعا

خالل  األ  من  الطفمحورينسئلة  تنمية  ببرنامج  املتعلقة  االسئلة  و  العامة،  االسئلة  نوعية    ل:  وتحسين 

 .الرفاهية

 

 

  



 

 

 أسئلة عامة  

 اإلجابة السؤال  #

 هذا البرنامج هو مبادرة من هيئة أبوظبي للطفولة املبكرة بشراكة مع:  من الجهات املساهمة في تنفيذ البرنامج  .1

 وزارة التربية والتعليم -1

 أبوظبي  - دائرة التعليم واملعرفة -2

 مجلس الشارقة للتعليم  -3

 للصحة العامةمركز أبوظبي  -4

 تعزيز صحة وسالمة األطفال في الحضانات -1 ما هي أهداف البرنامج  .2

  إعداد العاملين في الحضانات وتحسين قدراتهم وتطوير خبراتهم -2

 رفع جاهزية الحضانات الستقبال األطفال في ظل الظروف الراهنة  -3

 اكتشاف نقاط الضعف والثغرات وسدها -4

 األطفال وضمان تطبيقها التعريف بأفضل ممارسات رعاية  -5

 النهوض بالدور التربوي والتنموي للحضانات -6

    ورشة تدريبية 12 حسب الرامج؟  االجمالية  كم عدد هذه الورش  .3

من    -  البرنامج ب: - يتكون      12اختياري: 
ً
خصوصا التعليم  وطاقم  الحضانات،  في  للعاملين  ورشة 

العاملين على مستوى الدولة وفق جدول )سيتكرر طرح هذه الورش لتغطية العدد املستهدف من  

 مرن( 

 متدرب  1000 كم تستوعب كل ورشة    .4

جدولة    .5 أو  حجز  من  املتدربون  سيتمكن  هل 

 جلساتهم؟ 

لعملية التسجيل ، سيتم إعادة توجيههم إلى صفحة حجز الجلسة لحجز تاريخ  تدربينبمجرد إكمال امل

 .توقيت جلساتهم /

   https://www.kinderly.ae :يمكن التسجيل في البرنامج من خالل الرابط التالي ما هي آلية التسجيل في البرنامج؟   .6

 من دورها في  برعاية من هيئة أبوظبي للطفولة املبكرة  حيث يأتي هذا البرنامج    ال يوجد رسوم ؟هل هناك رسوم للتسجيل في البرنامج  .7
ً
انطالقا

الصغار وتنميتهم وتكاملية   االطفالمة  وضمان سال   لدعم التنمية الشاملة للطفل   الشركاءقدرات    تعزيز

 .بين الجهات كافة األدوار

الذين   .8 الحضانات(  في  )العاملين  املهنيين  كم عدد 

 سيستفيدون من البرنامج

 منهي من العاملين في الحضانات على مستوى الدولة  17000أكثر من 

 اللغة العربية -1 ؟ ما هي اللغات التي يدعمها البرنامج  .9

   اإلنجليزيةاللغة  -2

إعادة    .10 لي  ليتسنى  الورش  هذه  تسجيل  سيتم  هل 

؟
ً
 مشاهدتها الحقا

ساعة من عقدها من خالل منصة    24نعم، سيتم توفير الفيديو التسجيلي الخاص بكل ورشة بعد  

 www.eca.gov.ae الوالدين التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة املبكرة 

 سيساهم البرنامج في تحقيق مجموعة من الغايات من أبرزها:  ؟ما أهمية البرنامج لقطاع الحضانات  .11

 حضانات تساهم في تنمية الطفل وضمان رفاهيته  -1

 كوادر مؤهلة وكفؤة تعزز تنمية الطفل و  بيئة رعاية آمنة ومثمرة -2

  

https://www.kinderly.ae/
http://www.eca.gov.ae/


 

 

   

 تنمية الطفل وتحسين نوعية الرفاهية  :  ب  –برنامج االسئلة املتعلقة ب

 اإلجابة السؤال  #

برنامج    .1 هو  نوعية  ما  وتحسين  الطفل  تنمية 

 الرفاهية

تدريبي   برنامج  لهو  ورفع  تحسين  يهدف  التعليمية  الرفاهية  الجودة  أربعة للطفل  نوعية  خالل  من 

والتعليم   األسرة  ودعم  الطفل  وحماية  والتغذية  الصحة  املبكرينقطاعات:  يتضمن  حيث    والرعاية 

عبر   الورش  من  سلسلة  خالل  من  تقديمها  يتم  التي  املنهي  والتطوير  التدريب  وحدات  من  مجموعة 

 ومتخصصين.اإلنترنت، من قبل خبراء 

 سنوات  8لى إ 0قطاع الطفولة املبكرة من عمر جميع العاملين في  من هم املستفيدون من البرنامج   .2

إلزامي    .3 البرنامج  قطاع هل  في  للعاملين 

 الطفولة املبكرة

 يعد هذا البرنامج إلزاميال  
ً
 البالغة، لكن حضور هذه الورش سيساعدك في تغطية الساعات التدريبية  ا

إساع  30 وهي  ومجلس    ىحدة  واملعرفة  التعليم  ودائرة  والتعليم  التربية  وزارة  من  التدريب  متطلبات 

 الشارقة للتعليم.  

 لكل ورشة  واحدة ساعة ما هي املدة الزمنية لكل ورشة    .4

 املناسب ، وتحديد موعد التدريب التسجيل اإللكتروني .1 ما هي مراحل التدريب؟   .5

 حضور الجلسات  .2

 اإللكتروني بنجاح إنهاء التقييم  .3

 الحصول على شهادة تدريب معتمدة  .4

واجتياز   ملتطلبات البرنامجفي حال استكماله  ( CACHEو )( CPD) من نعم، سيتم منحه شهادة معتمدة هل سيتم منح املتدرب شهادات معتمدة  .6

 التقييم الخاص بالبرنامج 

  2021/مارس/07يبدأ التسجيل من  متى يبدأ التسجيل في البرنامج؟  .7

 من يوم  متى يبدأ البرنامج التدريبي؟   .8
ً
 2021/مارس/20املوافق  السبت سيبدأ البرنامج التدريبي اعتبارا

لدي    .9 كان  حال  في  االتصال  يجب  بمن 

 ؟البرنامجاستفسار بشأن 

 support@kinderly.ae  نا من خالل:يرجى التواصل مع
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