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الشروط الصحية و الهندامية الواجب توفرها  

ال ــین باستقبــن المكلفــخدمیـیجب على المست
ي أن من ــالصغیرة أن یكونوا سالمیولة ـــالطف

مرض معد و یجب علیھم الخضوع إلى 
) 03(ةـل كل ثالثـلى األقـة مرة عـمراقبة طبی

.ھرــأش

اض ـــانة و ریــف فتح دور الحضــیتوق
س ـترام مقاییــاألطفال و عملھا على اح

النظافة و األمن طبقا للتشریع و التنظیم 
.الجاري العمل بھما 
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.لألطفال المستقبلین 

یجب على مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة 
الصغیرة و كذا المساعدات المربیات في المنزل 

الخاصة أن تتفادى تقدیم الوجبات الغذائیة 
.و المجمدةاالمجھزة مسبقا باألطفال 
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مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة
ھي مؤسسات تربویة تستقبل الطفولة الصغیرة ، و تعمل على 
خدمتھم و رعایتھم بطرق مدروسة و نطاقات عملیة تجسد في 
استغالل  الوسائل التربویة ، و بیئة تعلیمیة تدعم نمو شخصیة 

ي ـــع النواحــي جمیـل فــالطف
ة ــة و الحسیــة و النفسیــالعقلی

.اإلجتماعیة بشكل فعال و سلیم و 

التي تستقبل خالل النھار و بصفة : الحضانةدار
.سنوات 03أشھر الى 03البلغین من منتظمة األطفال 

األطفال التي تستقبل بصفة منتظمة: األطفالروضة
.سنوات و ما فوق غیر المتمدرسین 03البالغین 

التي تستقبل بصفة غیر مستمرة :دار الرعایة المؤقتة
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.الصغیرة في منزل المساعدات الحاضنات 

أنواع مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة

الملف اإلداري للطفـل

 شھادة المیالد.
 نسخة من دفتر التطعیم اإلجباري.
 02(صورتین شمسیتین. (
 شھادة طبیة.
 ترخیص من األب او الولي مصادق علیھ قانونا.

يجب ان تستجيب مؤسسات و مراكز استقبال
:اآلتية  الطفولة الصغيرة للمتطلبات  

 بعیدة عن مختلف األضرار التي تلحق أذى ان تكون
.بأمن األطفال و صحتھم البدنیة و الذھنیة 

 أن تكون مكیفة مع النشاطات اإلجتماعیة التربویة.
 أن تكون موجھة حصریا لنشاطات تنمیة األطفال و

.تربیتھم و مشاركتھم و اندماجھم اإلجتماعي 
ھیزات المالئمة أن تتوفر على المحالت و التج.
 یجب أن تتوفر على التھوئة و اإلنارة الكافیة .
 أن یكون فتح ابواب الدخول نحو الخارج.
 أن یكون األمن و الوقایة الصحیة وتسھیل الوصول

.لألشخاص المعوقین طبقا للتنظیم المعمول بھ 
 أن تكون المحال مھیاة بطریقة تسمح بفصل األطفال

.ال یمشون الذین یمشون عن الذین 
 أن یكون المطبخ منفصال عن غرفة الرضاعة.
 أن تخصص دورة میاه بحیث تكون ابعادھا و تھیئتھا

ســنوات 03ن ـــل مــأق(ار ـمناسبة لمجموعتي األعم
) .سنوات03و اكثــــر مــــن 

 أو تكییف الھواء على /أن یوضع جھاز التدفئة و
.محل مستوى كل 

مكافحة الحریق أن تزود بامكانیات.
 أن تتوفر على خزان ماء مناسب.
 أن تخصص قاعة للعالج  مجھزة بمعدات اإلسعافات

.األولیة 
المهام

استقبال الطفولة الصغیرة و السھر على صحتھم و ضمان
.و رفاھیتھم أمنھم 

 تنظیم نشاطات موجھة لتشجیع تربیة األطفال المستقبلین و
.اندماجھم اإلجتماعي تنمیتھم و 

 المساھمة في التكفل المبكر و اإلندماج اإلجتماعي لألطفال ذوي
.إعاقة أو المصابین بمرض مزمن و معجز 

 مساعدة األولیاء في تربیة أبنائھم و السماح لھم بالتوفیق بین
حیاتھم العائلیة و حیاتھم المھنیة و حیاتھم اإلجتماعیة 

شروط انشاء مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة  
الصغيرة

مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغیرة "إنشاء خضع ی
باعتبا ر ممارستھا من المھن المقننة  إلى ترخیص " 

مسبق من الوالي الذي یجب أن یبین فیھ زیادة عن إسم 
مدیر المؤسسة أو مركز اإلستقبال الخدمات المقترحة و 

.طاقة اإلستیعاب و سن األطفال المستقبلین 
 یجب أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من

مدیریة الوالیة المكلفة بالنشاط اإلجتماعي و یمنح اإلعتماد 
إذا توفرت شروط اإلستقبال التي تضمن صحة األطفال 

المستقبلین و أمنھم و تفتحھم و مقرر اإلعتماد یحدد عدد و 
.بالھم سن األطفال المرخص للمساعدة الحاضنة باستق

مؤسسات و (یلزم كل شخص یرغب في ممارسة نشاط تجاري 
.بالقید في السجل التجاري ) مراكز استقبال الطفولة الصغیرة 

الحیازة على الرخصة أو اإلعتماد 1
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مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة
ھي مؤسسات تربویة تستقبل الطفولة الصغیرة ، و تعمل على 
خدمتھم و رعایتھم بطرق مدروسة و نطاقات عملیة تجسد في 
استغالل  الوسائل التربویة ، و بیئة تعلیمیة تدعم نمو شخصیة 

ي ـــع النواحــي جمیـل فــالطف
ة ــة و الحسیــة و النفسیــالعقلی

.اإلجتماعیة بشكل فعال و سلیم و 

التي تستقبل خالل النھار و بصفة : الحضانةدار
.سنوات 03أشھر الى 03البلغین من منتظمة األطفال 

األطفال التي تستقبل بصفة منتظمة: األطفالروضة
.سنوات و ما فوق غیر المتمدرسین 03البالغین 

التي تستقبل بصفة غیر مستمرة :دار الرعایة المؤقتة
.او بصفة ظرفیة األطفال دون الخمس سنوات 

انماط بین التي تجمع :المؤسسة متعددة اإلستقبال
.استقبال مختلفة 

تضمن اإلستقبال العائلي للطفولة : اإلستقبال العائلي
.الصغیرة في منزل المساعدات الحاضنات 

أنواع مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة

الملف اإلداري للطفـل

 شھادة المیالد.
 نسخة من دفتر التطعیم اإلجباري.
 02(صورتین شمسیتین. (
 شھادة طبیة.
 ترخیص من األب او الولي مصادق علیھ قانونا.

يجب ان تستجيب مؤسسات و مراكز استقبال
:اآلتية  الطفولة الصغيرة للمتطلبات  

 بعیدة عن مختلف األضرار التي تلحق أذى ان تكون
.بأمن األطفال و صحتھم البدنیة و الذھنیة 

 أن تكون مكیفة مع النشاطات اإلجتماعیة التربویة.
 أن تكون موجھة حصریا لنشاطات تنمیة األطفال و

.تربیتھم و مشاركتھم و اندماجھم اإلجتماعي 
ھیزات المالئمة أن تتوفر على المحالت و التج.
 یجب أن تتوفر على التھوئة و اإلنارة الكافیة .
 أن یكون فتح ابواب الدخول نحو الخارج.
 أن یكون األمن و الوقایة الصحیة وتسھیل الوصول

.لألشخاص المعوقین طبقا للتنظیم المعمول بھ 
 أن تكون المحال مھیاة بطریقة تسمح بفصل األطفال

.ال یمشون الذین یمشون عن الذین 
 أن یكون المطبخ منفصال عن غرفة الرضاعة.
 أن تخصص دورة میاه بحیث تكون ابعادھا و تھیئتھا

ســنوات 03ن ـــل مــأق(ار ـمناسبة لمجموعتي األعم
) .سنوات03و اكثــــر مــــن 

 أو تكییف الھواء على /أن یوضع جھاز التدفئة و
.محل مستوى كل 

مكافحة الحریق أن تزود بامكانیات.
 أن تتوفر على خزان ماء مناسب.
 أن تخصص قاعة للعالج  مجھزة بمعدات اإلسعافات

.األولیة 
المهام

استقبال الطفولة الصغیرة و السھر على صحتھم و ضمان
.و رفاھیتھم أمنھم 

 تنظیم نشاطات موجھة لتشجیع تربیة األطفال المستقبلین و
.اندماجھم اإلجتماعي تنمیتھم و 

 المساھمة في التكفل المبكر و اإلندماج اإلجتماعي لألطفال ذوي
.إعاقة أو المصابین بمرض مزمن و معجز 

 مساعدة األولیاء في تربیة أبنائھم و السماح لھم بالتوفیق بین
حیاتھم العائلیة و حیاتھم المھنیة و حیاتھم اإلجتماعیة 

شروط انشاء مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة  
الصغيرة

مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغیرة "إنشاء خضع ی
باعتبا ر ممارستھا من المھن المقننة  إلى ترخیص " 

مسبق من الوالي الذي یجب أن یبین فیھ زیادة عن إسم 
مدیر المؤسسة أو مركز اإلستقبال الخدمات المقترحة و 

.طاقة اإلستیعاب و سن األطفال المستقبلین 
 یجب أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من

مدیریة الوالیة المكلفة بالنشاط اإلجتماعي و یمنح اإلعتماد 
إذا توفرت شروط اإلستقبال التي تضمن صحة األطفال 

المستقبلین و أمنھم و تفتحھم و مقرر اإلعتماد یحدد عدد و 
.بالھم سن األطفال المرخص للمساعدة الحاضنة باستق

مؤسسات و (یلزم كل شخص یرغب في ممارسة نشاط تجاري 
.بالقید في السجل التجاري ) مراكز استقبال الطفولة الصغیرة 
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مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة
ھي مؤسسات تربویة تستقبل الطفولة الصغیرة ، و تعمل على 
خدمتھم و رعایتھم بطرق مدروسة و نطاقات عملیة تجسد في 
استغالل  الوسائل التربویة ، و بیئة تعلیمیة تدعم نمو شخصیة 

ي ـــع النواحــي جمیـل فــالطف
ة ــة و الحسیــة و النفسیــالعقلی

.اإلجتماعیة بشكل فعال و سلیم و 

التي تستقبل خالل النھار و بصفة : الحضانةدار
.سنوات 03أشھر الى 03البلغین من منتظمة األطفال 

األطفال التي تستقبل بصفة منتظمة: األطفالروضة
.سنوات و ما فوق غیر المتمدرسین 03البالغین 

التي تستقبل بصفة غیر مستمرة :دار الرعایة المؤقتة
.او بصفة ظرفیة األطفال دون الخمس سنوات 

انماط بین التي تجمع :المؤسسة متعددة اإلستقبال
.استقبال مختلفة 

تضمن اإلستقبال العائلي للطفولة : اإلستقبال العائلي
.الصغیرة في منزل المساعدات الحاضنات 

أنواع مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة

الملف اإلداري للطفـل

 شھادة المیالد.
 نسخة من دفتر التطعیم اإلجباري.
 02(صورتین شمسیتین. (
 شھادة طبیة.
 ترخیص من األب او الولي مصادق علیھ قانونا.

يجب ان تستجيب مؤسسات و مراكز استقبال
:اآلتية  الطفولة الصغيرة للمتطلبات  

 بعیدة عن مختلف األضرار التي تلحق أذى ان تكون
.بأمن األطفال و صحتھم البدنیة و الذھنیة 

 أن تكون مكیفة مع النشاطات اإلجتماعیة التربویة.
 أن تكون موجھة حصریا لنشاطات تنمیة األطفال و

.تربیتھم و مشاركتھم و اندماجھم اإلجتماعي 
ھیزات المالئمة أن تتوفر على المحالت و التج.
 یجب أن تتوفر على التھوئة و اإلنارة الكافیة .
 أن یكون فتح ابواب الدخول نحو الخارج.
 أن یكون األمن و الوقایة الصحیة وتسھیل الوصول

.لألشخاص المعوقین طبقا للتنظیم المعمول بھ 
 أن تكون المحال مھیاة بطریقة تسمح بفصل األطفال

.ال یمشون الذین یمشون عن الذین 
 أن یكون المطبخ منفصال عن غرفة الرضاعة.
 أن تخصص دورة میاه بحیث تكون ابعادھا و تھیئتھا

ســنوات 03ن ـــل مــأق(ار ـمناسبة لمجموعتي األعم
) .سنوات03و اكثــــر مــــن 

 أو تكییف الھواء على /أن یوضع جھاز التدفئة و
.محل مستوى كل 

مكافحة الحریق أن تزود بامكانیات.
 أن تتوفر على خزان ماء مناسب.
 أن تخصص قاعة للعالج  مجھزة بمعدات اإلسعافات

.األولیة 
المهام

استقبال الطفولة الصغیرة و السھر على صحتھم و ضمان
.و رفاھیتھم أمنھم 

 تنظیم نشاطات موجھة لتشجیع تربیة األطفال المستقبلین و
.اندماجھم اإلجتماعي تنمیتھم و 

 المساھمة في التكفل المبكر و اإلندماج اإلجتماعي لألطفال ذوي
.إعاقة أو المصابین بمرض مزمن و معجز 

 مساعدة األولیاء في تربیة أبنائھم و السماح لھم بالتوفیق بین
حیاتھم العائلیة و حیاتھم المھنیة و حیاتھم اإلجتماعیة 

شروط انشاء مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة  
الصغيرة

مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغیرة "إنشاء خضع ی
باعتبا ر ممارستھا من المھن المقننة  إلى ترخیص " 

مسبق من الوالي الذي یجب أن یبین فیھ زیادة عن إسم 
مدیر المؤسسة أو مركز اإلستقبال الخدمات المقترحة و 

.طاقة اإلستیعاب و سن األطفال المستقبلین 
 یجب أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من
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