
   
 

 of 6 1صفحة            2017تم التحديث في فبراير 

 الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة
 األسئلة الشائعة

 
 معلومات عامة حول الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة

 
 ما هي الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة؟ .1

هي عبارة عن مؤهل مهني للمعلمين الذين يعملون في مراكز  الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة
وتعد هذه الشهادة جزءًا من مجهود أعم وأشمل من أجل توحيد نظام الطفولة المبكرة .  التعليم المبكر

 . وإضفاء الطابع المهني على المعلمين العاملين في التعليم المبكر
 

األطفال من االعتراف بهم في التدريب المهني والتعليم ستمكن هذه الشهادة المعلمين العاملين في رعاية 
الذي أكملوه، فضالً عن توفير إمكانيات الوصول إلى الموارد ذات القيمة الكبيرة مثل اإلعفاءات الضريبية 

عبر زيادة الفرص واإلمكانيات للتعليم المهني، سيدخل عدد أكبر من معلمي .  لالستعدادات المدرسية
 . لى الفصل مستعدين لتقديم تجربة تعليم عالية الجودة لألطفال في رعايتهمالتعليم المبكر إ

 
يمكن الحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة عبر تقديم ما يثبت الحصول على إحدى 

 ). LDE(الشهادات أو الدرجات المؤهلة، وعبر تقديم طلب مكتمل إلى وزارة التعليم بوالية لويزيانا
 

 يحتاج إلى الحصول على شهادة مساعدة في الطفولة المبكرة؟ من الذي .2
وبداية من .  في الوقت الحالي، ال يشترط على األفراد الحصول على شهادة مساعدة في الطفولة المبكرة

) النوع الثالث(، سيتعين على جميع المعلمين الرواد في المراكز التي تمولها الحكومة 2019يونيو  30
 . ادة اإلضافية في الطفولة المبكرة كحد أدنى ألوراق االعتمادالحصول على الشه

 
 كم تتكلف الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة؟ .3

لن تقوم وزارة التعليم بوالية لويزيانا بتحصيل رسوم تجهيز للشهادة وذلك بالنسبة لألفراد الذين يتقدمون 
 . للحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة

 
 هل ستؤهلني الشهادة اإلضافية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى العمل في المدارس العامة؟ .4

 . لن تؤهاللشهادة اإلضافية في مرحلة الطفولة المبكرة الفرد للعمل في المدارس العامة
 

سيظل شرط الحصول درجة البكالوريوس وشهادة التدريس لمدرسي ما قبل رياض األطفال في المدارس 
وبالنسبة للشروط المطلوبة لمعلمي هيد ستارت، فسوف تظل تابعة . وغير العامة هو نفسه العامة

  .لتوجيهات المؤهالت وبيانات االعتماد الوطنية

 

 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/im/2011/resour_ime_003a_090911.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/im/2011/resour_ime_003a_090911.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/im/2011/resour_ime_003a_090911.html
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 اإلضافية في الطفولة المبكرةالتقدم بطلب للحصول على الشهادة 
 ما هي الطرق المختلفة للتأهل للحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة؟ .5

 إحدىيمكن الحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة عبر تقديم ما يثبت الحصول على 
 :الشهادات المؤهلة أو المعايير التالية

 
a( شهادة الزمالة في تطور الطفل )CDA (األطفال حديثي المشي أو رياض / في األطفال الرضع

، ودبلوم المدرسة مجلس االعتراف بالمؤهالت المهنيةاألطفال والتي تم الحصول عليها من قبل 
 CDA، يتعين إكمال الدورات الدراسية الخاصة بشهادة 2018يناير  1بعد .  الثانوية أو ما يعادلها

 )برنامج الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة( BESEلدى مزود معتمد من 
b(  دبلوم تقني أو شهادة دراسات تقنية في أحد المجاالت ذات الصلة بالطفولة المبكرة من كلية أهلية

لدورات الدراسية الخاصة بالدبلومات والشهادات ، يتعين إكمال ا2018يناير  1بعد .  أو تقنية معتمدة
 )برنامج الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة( BESEالفنية لدى مزود معتمد من 

c( ويتم الحصول  نظام تطوير المسارات المهنية بوالية لويزيانا، دبلوما مهنية تم االعتراف بها من قبل
 2018يناير  1عليها قبل 

d(  شهادة زمالة في أحد المجاالت ذات الصلة بالطفولة المبكرة من إحدى الجامعات أو الكليات
 المعتمدة إقليميًا

e( قليميًادرجة البكالوريوس أو أعلى منها من إحدى الكليات أو الجامعات المعتمدة إ 
 

http://www.cdacouncil.org/
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
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 الشهادات الصادرة عن مسارات لويزيانا والتي تبين وضع المستوى في نظام تطوير المسارات المهنية * 

  .دليل مؤهلليست بوالية لويزيانا 

 ماذا أفعل بعد ذلك؟ .  أنا مؤهل حاليًا للحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة .6
طلب عندما تكون جاهزًا للتقدم للحصول على الشهادة اإلضافية في الطفوبة المبكرة، ستحتاج إلى تعبئة 

  .هنا والذي يمكنك الحصول عليه منالحصول على شهادة المساعدة، 
 

 :لحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة إلىيحتاج المتقدمين بطلبات ا
I.  طلب ضمن ) 8صفحة (ونموذج السلوك المهني ) 6صفحة (تعبئة نموذج الطلب الخاص الشهادة اإلضافية

  .هنا، الموجود التقدم للحصول على الشهادة اإلضافية
 

II. تعتمد اإلثباتات المطلوبة على الطريقة التي .  حدد االثبات المطلوب الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة
 . تتأهل بها للحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة

باإلضافة إلى نموذج طلب (اإلثبات الذي يجب تقديمه  الدرجة أو الشهادة المؤهلة
 )شهادة المساعدة ونموذج السلوك المهنيالحصول على 

في األطفال ) CDA(شهادة الزمالة في تطور الطفل 
األطفال حديثي المشي أو رياض األطفال /الرضع

 دبلوم المدرسة الثانوية أو ما يعادلهاو

) CDA(صورة من شهادة الزمالة في تطور الطفل  •
 و سارية،

ما من دبلوم المدرسة الثانوية أو صورة أو نسخة  •
 يعادله

دبلوم تقني أو شهادة دراسات تقنية في أحد المجاالت 
 ذات الصلة بالطفولة المبكرة من كلية أهلية أو 

 . تقنية معتمدة

 يفيد بالنجاح في إتمام دبلوما فنية  كشف درجات •
 أو شهادة دراسات فنية من كلية أو جامعة 

 معتمدة إقليميًا
نظام تطوير المسارات  تم االعتراف بها مندبلوما مهنية 

 المهنية بوالية لويزيانا
تم االعتراف   صورة من شهادة دبلوما مهنية سارية •

نظام تطوير المسارات المهنية بوالية   من قبلبها  
 * لويزيانا

بالطفولة شهادة زمالة في أحد المجاالت ذات الصلة 
المبكرة من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة 

 إقليميًا

 يفيد بالنجاح في الحصول على  كشف درجات •
 شهادة زمالة في أحد المجاالت ذات الصلة 

بالطفولة المبكرة من إحدى الجامعات أو الكليات 
 المعتمدة إقليميًا

 من إحدى الكليات  درجة البكالوريوس أو أعلى منها
 أو الجامعات المعتمدة إقليميًا

 يفيد بالنجاح في الحصول على كشف درجات  •
  درجة البكالوريوس أو درجة أعلى من جامعة

 أو كلية معترف بها إقليميًا
 

III. واإلثبات المطلوب  ونموذج السلوك المهني،، أرسل النموذج المعبأ لطلب الحصول على الشهادة اإلضافية
 :بالبريد إلى) كشوفات درجات أو شهادات(

 قسم التعين وإعداد الشهادات
 وزارة التعليم بوالية لويزيانا

 94064. ب. ص
 9064-70804باتون روج، لويزيانا 

https://www.teachlouisiana.net/Teachers.aspx?PageID=12311129
https://www.teachlouisiana.net/Teachers.aspx?PageID=12311129
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
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 متى أحتاج إلى تجديد الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة؟ .7

 . ستحتاج إلى تجديد الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة مرة كل ثالث سنوات دون أي تكاليف
 

 سيطل من جهة العمل . ليتأهل مقدم الطلب للتجديد، سيحتاج إلى الحصول على تزكية من جهة العمل
 . تزكية مقدم الطلب على أساس األداء الفعال في فصل الطفولة المبكرة

  
 :العمل، سيحتاج مقدم الطلب عندئذ إلى تقديم طلب التجديد وتقديم إثباتًا لكل منمع تزكية جهة 

ساعة تدريب في الرعاية والتعليم  45وحدة تعليم مستمر، أو دورة معتمدة ثالث ساعات، أو  4.5 •
 في الطفولة المبكرة

صغار خالل ساعة كحد أدنى مع األطفال الصغار أو األسر التي لديها أطفال  80خبرة عمل لمدة  •
 . السنوات الثالث األخيرة

 

 . مجددة CDAوبدالً من هذين البندين، يستطيع مقدم الطلب تقديم إثبات لشهادة 
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 الحصول على اعتماد مؤهل للشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة

 ) CDA(ما هي شهادة الزمالة في تطور الطفل  .8
راف كبير على الصعيد الوطني وهي مصممة لمعلمي باعت) CDA(تتمتع شهادة الزمالة في تطور الطفل 

 . مجلس االعتراف المهنييتم منح هذه الشهادة من قبل .  مرحلة الطفولة المبكرة
 

ترط إكمال مجموعة متعددة من وتستند هذه الشهادة إلى مجموعة أساسية من معايير الكفاءة وتش
المهام، بما في ذلك مجموعة من ساعات التدريب المطلوبة، وخبرة في رعاية مجموعة أطفال، وحقيبة 

 . مهنية والمالحظة والتقييم

 للحصول على الشهادة اإلضافية في ) CDA(ولكي تتمكن من استخدام شهادة الزمالة في تطور الطفل  
 . عليك أن تكون حاصالً على دبلوم المدارس العليا أو ما يعادلهايتعين  الطفولة المبكرة  

 ما الذي يؤهل في الوقت الحالي كدبلوما مهنية معترف بها من مسارات لويزيانا؟ .9
 :، يتم االعتراف بالدبلومات المهنية التالية كدبلومات مهنية لمسارات لويزيانا2016اعتبارً من أكتوبر 

 المعروفة سابقًا باسم إدارة الرعاية النهارية(لنهارية لألطفال دبلوما بن فوستر للرعاية ا( 
  المعروفة سابقًا باسم المهارات المهنية لمحترف (دبلوما آشوورث لمزود الرعاية لألطفال

 )رعاية األطفال، والمهارات المهنية لرعاية األطفال
 درجة زمالة العلوم في التعليم في الطفولة المبكرة من كلية آشوورث 
 درجة زمالة العلوم التطبيقية في التعليم في الطفولة المبكرة من كلية آشوورث 
 درجة بكالوريوس العلوم في التعليم في الطفولة المبكرة من كلية آشوورث 
 درجة الزمالة في التعليم في الطفولة المبكرة من بين فوستر 

 

 يمكن الحصول عليها في ) لماضيولكن تم الحصول عليها في ا(دبلومات إضافية لم يعد يتم منحها  
  .هنا قائمة الدبلومات المهنية المعتمدة، الموجودة 
 

المؤهلة لشهادة المساعدة هل هناك أي دعم مادي مالي متوفر للمساعدة في إكمال واحدة من الشهادات  .10
 في الطفولة المبكرة؟

الدعم المالي متوفر لمعلمي الطفولة المبكرة الذين يسعون إلى الحصول على الشهادات المهنية والمتقدمة .  نعم
 .مسارات لويزيانالمعلم الطفولة المبكرة ويمكن التقدم بطلب الحصول على تمويل المنحة الدراسية من خالل 

ستقوم مسارات لويزيانا بمراجعة الطلبات المقدمة للحصول على المساعدات المالية لدفع رسوم تقييم شهادة 
م المنح كما يمكن استخدا.  ، والتدريب اإلداري، وتكاليف الدروس الجامعية)CDA(الزمالة في تطور الطفل 

 . BESEالدراسية من مسارات لويزيانا بحضور برامج الشهادة المساعدة في الطفولة المبكرة المعتمدة من 
 

كيف يمكنني الحصول على نسخة من شهادة المدرسة الثانوية أو كشف درجات، أو شهادة أو كشف درجات  .11
 ما يعادلها؟

رسة المحلية أو اإلدارة التعليمة أو وزارة بإمكان األفراد الحصول على نسخة لكشف الدرجات من المد
يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بطلب نسخة من كشف الدرجات المكرر من . التعليم يوالية لويزيانا

  .هناوزارة التعليم بوالية لويزيانا من 

http://www.cdacouncil.org/the-cda-credential/how-to-earn-a-cda
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/scholarships/
https://www.louisianabelieves.com/courses/duplicate-transcripts
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 ؟"BESEمزود معتمد من "ما الذي تعنيه  .12
، سيطلب من األفراد المتقدمين للحصول على الشهادة اإلضافية في الطفولة 2018يناير  1وبداية من 

مكتملة أو الدبلوما الفنية تقديم إثبات بأن دوراتهم الدراسية قد تم إكمالها لدى مزود  CDAالمبكرة عبر 
ببرامج الشهادة اإلضافية في الطفولة  BESEعتمدون من يمسى المزودون الم. BESEمعتمد من 

 . المبكرة
 

برامج الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة هي برامج إعداد للمعلم قدمت طلبًا إلى مجلي التعليم 
والوزارة، وقد حصلت على االعتماد لتقديم الدورات التعليمية في الطفولة ) BESE(االبتدائي والثانوي 

 . ناءً على طلبهاالمبكرة ب
 

تتضمن برامج الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة الكليات والمدارس الفنية والمزودين من القطاع 
تقدم برامج الشهادة اإلضافية ).  CDAمثل البرامج الخاصة أو مركز رعاية طفولة وإحالة إلى برناج (الخاص 

أو دبلوما فنية في  CDAمرشح على شهادة في الطفولة المبكرة دورات دراسية تسهم في حصول ال
 . الطفولة المبكرة

 
  يمكنك الحصول على قائمة حديثة لبرامج الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة المعتمدة من

 BESEوفي الوقت الحالي، تسعى برامج أخرى من برامج إعداد المعلم إلى الحصول على اعتماد . هنا
BESE يشارك العديد من البرامج في . لتقديم برامج معتمدة للشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة

Believe and Prepare )ثق وأعد :(طفولة المبكرةال .Believe and Prepare )الطفولة ): ثق وأعد
المبكرة هي فرصة لمنحة مقدمة من الوزارة تقدم التمويل الالزم للبدء وتدعم تصميم وتطبيق برامج 

 . الشهادة اإلضافية في الطفولة المبكرة
 
 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/early-childhood-ancillary-certificate-programs-(bese-approved).pdf?sfvrsn=2

