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شكر وتقدير
كل
قام بتطوير أداة دراسة احتياجات القوى العاملة يف زيارة املنازل ٌّ
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ونود أن نعرب عن امتناننا للتعليقات والتوجيهات من ليانا جينت

الطفولة املبكرة) ،وجوان لومباردي (الفرص املبكرة) ،ولينيت أوكنغو

وإمييل هرني وميهايال إيونسكو وكونستانتينا رنتزو وزوريكا تريكيك

(شبكة الطفولة املبكرة يف إفريقيا) ،ونريماال راو (جامعة هونغ كونغ)

(جمعية خطوة بخطوة العاملية) ،وإيفلينا بوريسوفا وهسياو-تشني

 ،ونوربر أولكر (جمعية منو الطفل واملربني) ،وأوليفر ليانغ (منظمة

لني (اليونيسف) ،وتريسا جونسون ولورين سلو (املؤسسات الخريية

العمل الدولية) ،وشيلدون شيفر (شبكة الطفولة املبكرة يف آسيا واملحيط

إيلام) ،وإسرت غوه (مؤسسة برنارد فان لري) وكايت أنيس وسارة كلوس

الهادئ) ،وستيفاين أوملور (الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار)

(مؤسسات املجتمع املفتوح) .كام ق ّدم دعام قيّامً أعضا ُء املجموعة

 ،ويويش كاغا (اليونسكو) .كام استفاد الفريق بشكل كبري من ردود

االستشارية ملبادرة القوى العاملة يف الطفولة املبكرة عايشة يوسفزاي

املشاركني يف ورش العمل التجريبية التي عقدت يف صوفيا ،بلغاريا ويف

(كلية الصحة العامة يت إتش تشان يف هارفارد) ،وآميي بلنغري (لجنة

مقاطعة سيايا ،كينيا.

التعليم) ،وآنا نييتو (اليونيسف) ،وأرنو إنغل (منظمة التعاون االقتصادي
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3

ﻣقدﻣﺔ
تهدف أداة تقييم احتياجات القوى العاملة يف زيارة املنازل إﱃ مساعدة

تشمل أداة دراسة االحتياجات سبعة مجاالت تتناسب مع فئات الرتكيز

الوزارات والوكاالت الحكومية عﲆ التفكري يف طرقٍ ميكن من خاللها

كل من هﺬه املجاالت موجودة
التالية ،واملواضيع األساسية التي تغطيها ٌّ

دعم املوظفني الﺬين ينفّﺬون برامج الزيارات منزلية العابرة للقطاعات

يف الشكل  2أدناه.

لﻸمهات الحوامل ومقدمي الرعاية لﻸطفال دون سن الﺜالﺜة .وبﺈلهام من

املجاالت

أداة اليونيسف للتخطيط والتشخيﺺ ملرحلة ما قبل االبتدائية ،يُزمع

كل مجال (وارد أدناه) منظ ٌم ربطا بسلسلة من األهداف واملقاييس
ّ

استخدام هﺬه األداة يف البلدان التي لديها برامج زيارات منزلية سواء

التي تتبعها أسئلة توجيهية .ومن املنتظر أ ْن يجتمع أصحاب املصلحة

عﲆ املستوى دون الوطني أو املستوى الوطني.

الرئيسيون ضمن البلدان املشارِكة يف شكل ورشة عمل للتفكري يف هﺬه

يشمل نطاق هﺬه األداة زائري املنزل الﺬين يعملون مبارشة مع

األسئلة التوجيهية من أجل تحديد أولويات مجاالت االهتامم املتعلقة

األطفال الصغار وعائالتهم ،باإلضافة إﱃ املﴩفني واملدربني .وباالعتامد

بدعم وتعزيز القوى العاملة يف زيارة املنازل.

عﲆ مراجعة األدبيات وردود الفعل من الباحﺜني واملامرسني يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،جرى تلخيﺺ مجاالت تركيز األداة الرئيسية يف الشكل
 1أدناه .وتعكس األداة البيئة العامة التي يعمل فيها برنامج الزيارات
املنزلية باإلضافة إﱃ كيفية تصميم هﺬه البيئة وتنفيﺬها ،نظ ًرا لتﺄﺛريها
عﲆ دور الزائر املنزﱄ .إﱃ ذلك ،تتناول األداة الدعم الﺬي يتلقاه زائرو
املنازل ألنﻪ يؤﺛر عﲆ الطريقة التي يؤدون بها مهامهم عﲆ أساس يومي
كام يؤﺛ ّر يف النهاية عﲆ عالقتهم بالعائالت.
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اﻟﺸكﻞ  :1دﻋﻢ وتﻌﺰيﺰ اﻟقﻮى اﻟﻌاﻣﻠﺔ ﰲ زيارة املﻨازل

املنهاج واملواد
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التدريب
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املراقبة وضامن الجودة

اﻟﺸكﻞ  :2املجاﻻت اﻟﺘﻲ تﺘﻨاوﻟﻬا أداة تقﻴﻴﻢ اﺣﺘﻴاﺟات ﻣﺒادرة اﻟقﻮى اﻟﻌاﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒكرة
الوصف الوظيفي واملواصفات
الكفاءات
االستقطاب
تقييم املهارات عند التعيني

املناهج
األدلة/املوارد
أدوات الفرز/التقييم
مواد اللعب

تﻮﻗﻌات اﻟقﻮى
اﻟﻌاﻣﻠﺔ

املﻨﻬاج واملﻮاد
واملﻮارد

املجال  | 1الصفحة 6

املجال  | 2الصفحة 9

اﻟﺘدريﺐ واﻹﴍاف
واﻟﺘﻄﻮر املﻬﻨﻲ

إدارة الربنامج
ﻤﺗويل الربنامج
االنخراط يف برامج الزيارة املنزلية
قواعد/أنظمة القوى العاملة
الدعم املجتمعي
التنسيق عرب الخدمات/القطاعات
قيادة الربنامج

اﻟﺒﻴﺌﺔ املﻤكﻨﺔ

تﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪﻧاﻣﺞ
املجال  | 5الصفحة 25
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جمع البيانات
استخدام البيانات
املعايري/التوجيهات للربنامج
مراقبة األداء

املراﻗﺒﺔ وﺿﺎﻤن
اﻟجﻮدة

املجال  | 6الصفحة 28
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ﻇروف اﻟﻌﻤﻞ

املجال  | 3الصفحة 13

جمع البيانات
استخدام البيانات
املعايري/التوجيهات للربنامج
مراقبة األداء

املجال

التدريب (قبل الخدمة وخالها)
اإلرشاف/اإلرشاد
دعم األقران
التطور املهني
املسارات املهنية ضمن الربنامج

حجم العمل
الراتب
الحوافز (املالية وغري املالية)
الضغط/الﺜقافة التنظيمية
النقل
األمان املجتمعي

املجال  | 7الصفحة 32

7

5

املجال 1

توقعات القوى العاملة
اﻷﻫداف  :1يصف الربنامج بوضوح ما ميكن أن يتوقعﻪ العاملون

عام ميكنهم توقعﻪ
إ ّن تزويد العاملني 1يف زيارة املنازل ﻤﺑعلومات دقيقة ّ

يف زيارة املنازل يف أدوارهم.

يف أدوارهم ال يضمن فقط خضوع جميع العاملني املحتملني ملعايري

اﻷﻫداف  :2يحدد الربنامج بوضوح الكفاءات واملعايري التي

التوظيف نفسها بل أيضا ميْكن لﺬلك تعزيز التقدم الوظيفي .تتيﺢ لكم

تستخدم إلﺛراء التدريب والتطوير املهني ومسارات املراقبة

األسئلة التالية التفكري يف مدى وضوح وصف برنامجكم املهام التي ميكن

والتوجيﻪ.

أن يتوقعها العاملون الزائرون يف مواقعهم ،والطريقة التي يجري بها

اﻷﻫداف  :3ميلك الربنامج مسارات وإجراءات شاملة الستقطاب

استخدام الكفاءات واملعايري إلﺛراء التدريب والتط ّور املهني ،واملسارات

وتوظيف املرشحني املؤهلني.

املستخدمة الستقطاب املرشحني املؤهلني وتوظيفهم.

اﻟﻬدف 1

يصف الربنامج بوضوح ما ميكن أن يتوقعﻪ العاملون يف زيارة املنازل يف أدوارهم.

اﻟﻤقﻴاس  :1يﻤﻠﻚ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ أوﺻاﻓا وﻇﻴﻔﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺰاﺋري اﻟﻤﻨازل وﻟﻠﻤﺸرﻓﻴﻦ.

2



هل تلبي األوصاف الوظيفية لزائري المنازل والمشرفين احتياجات البرنامج وت َ ْحسب ألي ﺛغرات في
مجموعة مهارات القوى العاملة الحالية؟



هل تحدد األوصاف الوظيفية بدقة األهداف الرئيسية للبرنامج وواجبات ومسؤوليات العاملين في
زيارة المنازل؟



هل تعرض األوصاف الوظيفية بوضوح األجور واالستحقاقات التي سيحصل عليها العاملون في زيارة
المنازل مقابل عملهم؟



هل ت ُنشَ ر األوصاف الوظيفية ويجري تشاركها مع الموظفين بشكل كاف؟

اﻟﻬدف 2

يحدد الربنامج بوضوح الكفاءات واملعايري التي ت ُستخدم إلﺛراء التدريب
والتطوير املهني ومسارات املراقبة والتوجيﻪ.

اﻟﻤقﻴاس  :1يﻌرض اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﺑﻮﺿﻮح اﻟكﻔاءات اﻟﻤﻌايﻴر ﻟﻠﻌاﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ زيارة اﻟﻤﻨازل.


هل يعرض البرنامج بوضوح المتطلبات التي يجب علﻰ الزائرين والمشرفين المنزليين تلبيتها لتﺄدية
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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دورهم؟ هل يحدد البرنامج ما يلي:


متطلبات التعليم؟



متطلبات الخبرة العملية؟



أي متطلبات إضافية (مﺜل الحد األدنﻰ للسن أو الجنس أو المكانة في المجتمع المحلي أو
اللغة)؟



هل يص ّرح البرنامج بشكل واضﺢ عن التوقعات لما يجب علﻰ الزائرين والمشرفين في المنزل
معرفتﻪ والقيام بﻪ؟


هل يوجز البرنامج بوضوح أي معرفة ذات صلة (مﺜل نمو الطفل والوصول إلﻰ المجتمع) الزمة
للقيام بالعمل؟



هل يحدد البرنامج بوضوح أي مهارات ِ
وسمات ذات صلة (مﺜل القيادة والعمل الجماعي والتواصل
والقراءة/الكتابة والقدرة علﻰ المالحظة وتقديم المردود والتدريب) المطلوبة للقيام بالعمل؟

اﻟﻤقﻴاس  :2تﺘﻤاشﻰ اﻟكﻔاءات واﻟﻤﻌايﻴر ﺑﺸكﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘدريﺐ واﻟﺘﻄﻮير اﻟﻤﻬﻨﻲ ،واﻟﻤراﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،وﻣﺴارات إﺻدار اﻟﺘرﺧﻴﺺ واﻟﺸﻬادات.


هل تتماشﻰ الكفاءات والمعايير مع فرص التطوير المهني والتدريب التي يقدمها البرنامج؟



هل تتوافق الكفاءات والمعايير مع المقاييس (مﺜل قوائم المراجعة للرصد) المستخدمة لتقييم أداء
الموظفين؟



هل تتماشﻰ الكفاءات والمعايير مع أي من متطلبات إصدار التراخيﺺ والشهادات المناسبة التي
يمكن أن تساعد في تسهيل التقدم الوظيفي؟



هل يجري استخدام الكفاءات والمعايير عبر مواقع التنفيﺬ من أجل ضمان التماشي وإمكانية نقل
االستفادة من التدريب والمؤهالت إلﻰ زائري المنازل عبر البرامج/األماكن؟

اﻟﻬدف 3

لدى الربنامج مسارات شاملة الستقطاب مرشحني مؤهلني وتوظيفهم.

اﻟﻤقﻴاس  :1يﺴﺘﺨدم اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻣقارﺑات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻﺳﺘقﻄاب ﻣرشﺤﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺰاﺋري ﻣﻨازل
وﻣﺸرﻓﻴﻦ.


هل يستقطب البرنامج مرشحين ذوي مؤهالت مناسبة ألدوار زائري المنازل والمشرفين؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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هل يستقطب البرنامج مرشحين من خلفيات مختلفة (مﺜال ،اجتماعية واقتصادية ولغوية ودينية
وإﺛنية وﺛقافية)؟



هل يستقطب البرنامج مرشحين من برامج أخرى ذات الصلة (مﺜل برامج العاملين في الصحة
المجتمعية)؟



هل يبﺬل البرنامج جه ًدا الستقطاب مرشحين يعكسون المجتمع المحلي الﺬي سيخدمونﻪ؟



هل تتماشﻰ توقعات البرنامج ومتطلباتﻪ مع خلفيات العاملين المحتملين؟


إذا لم يكن األمر كﺬلك ،هل هناك جهود لمراجعة التوقعات والمتطلبات عند االقتضاء ،أم هل
هناك آليات قائمة لزيادة التدريب/الخبرة لدى مقدمي الطلبات المحتملين؟

اﻟﻤقﻴاس  :2ﻟدى اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻣقايﻴﺲ ﻟﺘقﻴﻴﻢ ﻣدى تﻨاﺳﺐ اﻟﻌاﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ زيارة اﻟﻤﻨازل ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ.


هل لدى البرنامج وقت مخصﺺ يقضيﻪ الموظفون في جهود االستقطاب؟



هل يقوم البرنامج بمقابلة المرشحين أﺛناء عملية االستقطاب؟




هل المقابالت التي يجريها الموظفون علﻰ دراية بزيارات المنزل؟

هل ينفّﺬ البرنامج تقييمات لمهارات المرشحين (مﺜل تقييم القراءة أو الكتابة ولعب األدوار) أﺛناء
مسار االستقطاب؟


هل تعكس هﺬه التقييمات بدقة المهام التي سيقوم بها العاملون في زيارة المنازل ضمن
أدوارهم؟



هل تتماشﻰ هﺬه التقييمات مع كفاءات األدوار؟



هل تتغير هﺬه التقييمات بناء علﻰ المنصب (أي زائر منزلي أو مشرف) الﺬي يتقدم المرشﺢ
إليﻪ؟



هل يتحقق البرنامج من خلفية العاملين المحتملين في زيارة المنازل؟



هل يراجع البرنامج المراجع من مصادر موﺛوقة (مﺜل أصحاب العمل السابقين وقادة المجتمع
المحتملين)؟

 1نستخدم تعبري “العاملني يف زيارة املنازل” عندما نشري إﱃ زائري املنازل واملﴩفني عليهم عﲆ حد سواء.
 2يف حني أ ّن أن املسؤوليات املحددة للمﴩف قد تختلف عرب السياقات ،فﺈننا نستخدم هﺬا املصطلﺢ لﻺشارة إﱃ هؤالء األفراد الﺬين لديهم سلطة
عﲆ زائري املنزل ،ويراقبون أداءهم ويقدمون املردود والتوجيﻪ والدعم يف ما يتعلق بعملهم اليومي مع األطفال والعائالت.

املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

8

املجال 2

املناهج واملواد واملوارد

إ ّن تزويد العاملني يف زيارة املنازل ﻤﺑناهج ومواد وموارد مناسبة ال يشكّل

اﻷﻫداف :1لدى زائري املنازل مناهج تدعمهم يف تنفيﺬ عملهم.

فقط طريقة مهمة لتقديم محتوى مهم للعائالت ،بل أيضً ا ميكّن أولئك

اﻷﻫداف  :2لدى زائري املنازل مواد ويدويات تساعدهم عﲆ

الﺬين لديهم تدريبات وخربات محدودة يف تنمية الطفولة املبكرة .توفر

تنفيﺬ عملهم.

لكم األسئلة التالية فرصة للتفكري يف نوع ّية وإمكانية الوصول إﱃ املناهج

اﻷﻫداف  :3لدى زائري املنازل أدوات وموارد إلجراء فحوص

واملواد واملوارد التي يق ّدمها برنامجكم إﱃ زائري املنازل والعائالت التي

وتقييامت وضامن املتابعة املالﻤﺋة.

يعملون معها.

اﻟﻬدف 1
لدى زائري املنازل مناهج تدعمهم يف تنفيﺬ عملهم.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﻮﻓر اﻟﺒرﻧاﻣﺞ زاﺋري اﻟﻤﻨازل ﺑﺘﻮﺟﻴﻬات ﺣﻮل تﻨﻔﻴﺬ زيارات اﻟﻤﻨازل.


هل هنالك منهاج منظم 3للبرنامج يُتوقّع من زائري المنازل اتباعﻪ؟


هل يجري استكشاف المنهاج في التدريب ما قبل الخدمة؟ هل هنالك أنشطة تدريبية مرتبطة بﻪ؟



هل يجري استكشاف المنهاج أﺛناء اإلشراف؟



هل اللغة في المنهاج مكيّفة مع مستوى التعلم لدى زائري المنزل؟



إذا كان المنهاج معتمدا من برامج أخرى ،فهل جرت ترجمة المنهاج إلﻰ لغات مختلفة وهل
جرى التحقق منﻪ ضمن السياق المطروح قبل استخدامﻪ في الزيارات مع العائالت؟



هل هنالك دليل 4متوفر لزائري المنازل؟


هل يزود الدليل زائري المنازل بتوجيهات لكل زيارة؟



هل يجري استكشاف الدليل في التدريب السابق للخدمة؟ هل هناك أنشطة تدريبية
مرتبطة بﻪ؟



هل اللغة في الدليل متكيفة مع مستوى التعلم لدى زائري المنازل؟



هل يتضمن الدليل رسومات توضﺢ كيفية قيام أفراد الخطوط األمامية بزيارات منزلية؟



هل يتضمن الدليل نصائﺢ حول كيفية التعامل مع العائالت في البداية من أجل كسب ﺛقتهم؟



هل يشمل الدليل نصائﺢ عن كيفية احترام وتقدير العائالت ذات المعتقدات واالحتياجات
والﺜقافات المتنوعة؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

9



هل يتمتع زائرو المنازل بحرية تكييف المنهاج ومحتوى الزيارة وفقا الحتياجات العائالت؟


هل يف ّرق المنهاج والدليل بين األطفال حسب العمر و/أو مستوى النمو؟



هل يسمﺢ البرنامج لزائري المنازل باختيار المواضيع/األنشطة بنا ًء علﻰ احتياجات الطفل أو
نموه أو عمره؟ أو احتياجات وظروف األسرة؟



هل يستخدم زائرو المنازل المنهاج والدليل بشكل منتظم؟



هل يتلقّﻰ زائرو المنازل إرشادات حول كيفية إجراء اإلحاالت؟



هل يتلقّﻰ زائرو المنازل إرشادات حول كيفية التصرف في المواقف الصعبة؟

اﻟﻬدف 2
لدى زائري املنازل مواد ويدويات تساعدهم عﲆ تنفيﺬ عملهم.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﻮﻓر اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻟﺰاﺋري اﻟﻤﻨازل ﻣﻮاد ويدويات تﺴاﻋدﻫﻢ ﻋﻠﻰ تﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻬﻢ.


هل يوفر البرنامج لزائري المنازل مواد مﺜل الملخصات القابلة للمشاركة ومقاطع فيديو وما إلﻰ
ذلك بحيث ت ُستخدم هﺬه المواد كﺄدوات للتعلم أﺛناء الزيارات المنزلية؟


هل تتماشﻰ المواد مع مواضيع البرنامج وهل هي ذات صلة برفاه الطفل واألسرة؟ (مﺜالً ،أن
تكون متعلقة بمواضيع مﺜل صحة الطفل وتغﺬيتﻪ ،وتقديم الرعاية المستجيبة ،والتعلم المبكر،
واألمن والسالمة)



هل المواد شاملة للخدمات األخرى لدعم رفاه الطفل واألسرة؟ (مﺜالً ،أن تكون متعلقة ببرامج
الرعاية الصحية واالجتماعية األخرى ومجموعات اللعب)





هل المواد متوفرة باللغة األساسية المستخدمة في المنزل؟



هل المواد جﺬابة بصريًا ومقدمة بمستوى مفهوم للعائالت؟

هل يوفّر البرنامج لزائري المنازل أدوات يدوية تهدف إلﻰ تحفيز المشاركة ،مﺜل األلعاب أو الكتب،
الستخدامها في زياراتهم مع العائالت؟


هل هناك تنوع في اليدويات لتلبية احتياجات العائالت؟ (مﺜال ،مواد لفئات عمرية مختلفة ،أو
لدعم التطور المعرفي/اللغوي ،أو لتعزيز االرتباط)



هل يشجع البرنامج األنشطة التي تستخدم أغراضا منزلية شائعة (مﺜل لوازم المطبﺦ واألوعية
المعاد تدويرها) أو عناصر محلية (مﺜل العصي وأغطية الزجاجات والقماش)؟ إذا كان األمر
كﺬلك ،هل يتلقﻰ زائرو المنازل التوجيﻪ والدعم لصنع المواد الخاصة بهم؟



هل يستخدم زائرو المنازل هﺬه المواد واليدويات بشكل منتظم؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

10



هل هنالك جهود للتﺄكد من أن زائري المنازل يقومون بتجديد المواد واليدويات بشكل منتظم؟



هل يُسمﺢ للعائالت باالحتفاظ بالمواد واليدويات التي أ ّمنها/صنعها البرنامج؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﺤﺼﻞ زاﺋرو اﻟﻤﻨازل ﻋﻠﻰ تﻮﺟﻴﻬات ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﻌاﺋﻼت ﻋﺒر اﺳﺘﺨدام اﻟﻤﻮاد
واﻟﻴدويات اﻟﻤقدّ ﻣﺔ.


هل هﺬه المواد واليدويات مدرجة في الدليل/المناهج؟



هل يتلقﻰ زائرو المنازل إرشادات حول كيفية دمج المواد واليدويات في الزيارات بشكل فعال؟


هل يحصلون علﻰ التدريب واإلشراف حول كيفية استخدام هﺬه المواد واليدويات؟



هل يتلقون إرشادات عن كيفية تقديم المردود حول كيفية استخدام العائالت لليدويات
المق ﱠدمة؟

اﻟﻬدف 3
لدى زائري املنازل أدوات وموارد إلجراء فحوص وتقييامت وضامن املتابعة
املالﻤﺋة.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﻮﻓر اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻟﺰاﺋري اﻟﻤﻨازل أدوات تقﻴﻴﻢ وﻓﺤﻮص ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑرﻓاه اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌاﺋﻠﺔ.


هل يق ّدم البرنامج لزائري المنازل األدوات الالزمة (مﺜل قوائم المراجعة) للفحوص والتقييمات؟
وهل هﺬه األدوات:


ذات صلة بالصحة والنمو ،والصحة النفسية والعافية ،والسالمة واألمن؟



متاحة وصالحة لفئات عمرية مختلفة؟



تستند علﻰ أدلة؟ إذا كان األمر كﺬلك ،فهل يجري تحديﺜها بشكل دوري لتعكس أي تقدم أُحرز
في قاعدة األدلة حول تنمية الطفولة المبكرة؟





منخفضة التكلفة وسهلة التنفيﺬ والتفسير؟



مناسبة للﺜقافة واللغة والسياقات التي ت ُط ّبق فيها؟



مصممة إلشراك مقدمي الرعاية والحصول علﻰ وجهة نظرهم؟

هل يتلقﻰ زائرو المنازل إرشادات حول كيفية استخدام هﺬه األدوات ومتﻰ استخدامها وحول ضمان
المتابعة المناسبة؟


هل هنالك جهود للتﺄكد من أن زائري المنازل يعرفون كيفية تقديم المردود لمقدمي الرعاية
وتيسير المتابعة (مﺜل إجراء اإلحاالت المجتمعية)؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

11



هل يتشاور زائرو المنازل مع أعضاء الفريق اﻵخرين أو المشرفين قبل تقديم المردود وإجراء
اإلحاالت؟



هل يستخدم زائرو المنازل فحﺺ النمو كﺂلية إلجراء اإلحاالت وكفرصة تعلمية لتوفير إرشادات
نمائية لمقدمي الرعاية علﻰ حد سواء؟



هل التقييمات والفحوص متباعدة بشكل مناسب عبر الزيارات حتﻰ ال ترتبك العائالت ج ّراء
جمع الكﺜير من المعلومات في أي وقت من األوقات؟



هل يوفّر البرنامج لزائري المنازل أدوات يدوية تهدف إلﻰ تحفيز المشاركة ،مﺜل األلعاب أو الكتب،
الستخدامها في زياراتهم مع العائالت؟

 3تعريفنا للمنهاج هو مجمل املواضيع واألهداف التي يتناولها الربنامج.
 4تعريفنا للدليل هو املصدر الﺬي يوفر للعاملني يف زيارة املنازل توجيهات عملية حول كيفية تحقيق األهداف واملواضيع ضمن سياق زيارة املنزل.

املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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املجال 3

التدريب واإلرشاف
والتطور املهني
ﻤﺑا أ ّن لدى العديد من العاملني يف زيارة املنازل الﺬين يقومون بﺄدوارهم

اﻷﻫداف  :1لدى زائري املنازل قبل البدء فرص مناسبة لتطوير

خلفية محدودة وخربة سابقة يف منو الطفل ،فﺈن التدريب (قبل الخدمة

املهارات واملعرفة الالزمة لدعم العائالت.

وأﺛناءها) واإلرشاف أمران حاسامن لنقل مجموعة أساسية من املعرفة

اﻷﻫداف  :2لدى زائري املنازل خالل تنفيﺬهم دورهم فرص

واملهارات وضامن آليات الدعم املستمر .كام أن فرص التطوير الوظيفي

مناسبة لتطوير املهارات واملعرفة الالزمة لدعم العائالت وتطوير

ﴐورية لتوفري حوافز للعاملني يف زيارة املنازل للبقاء يف أدوارهم

مهنهم.

ولتطوير قوى عاملة متينة .توفر لكم األسئلة التالية فرصة للتفكري يف

اﻷﻫداف  :2لدى املﴩفني فرص مناسبة لتطوير املهارات

القاﻤﺋني من قبل زائري املنازل
إمكانية الوصول إﱃ التدريب واإلرشاف
ْ

واملعرفة الالزمة لدعم زائري املنازل والعائالت ،ولتطوير

واملﴩفني يف برنامجكم ومدى مالءمتهام ،إﱃ جانب فرص التقدم

مهنهم.

الوظيفي.

اﻟﻬدف 1
لدى زائري املنازل قبل البدء فرص مناسبة لتطوير املهارات واملعرفة الالزمة
لدعم العائالت.لدعم العائالت.
اﻟﻤقﻴاس  :1اﻟﺘدريﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺨدﻣﺔ 5ﻣﺘاح ويﻤكﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄاق واﺳﻊ.


هل فرص التدريب قبل الخدمة متوفرة ومتاحة لزائري المنازل القادمين؟


هل ت ُق ّدم فرص التدريب مجانًا؟ إذا لم يكن األمر كﺬلك ،فهل هنالك منﺢ دراسية متوفرة؟



هل ت ُعقد فرص التدريب في مواقع وأوقات تجعل من السهل علﻰ زائري المحتملين الوصول
إليها؟



إذا كان النقل واإلقامة حواجز أمام حضور زائري المنازل المحتملين التدريبات ،فهل هناك
تعويضات مالية متاحة لتغطية هﺬه التكاليف؟



فرص للمشاركة في تدريب ما قبل الخدمة؟
هل لدى زائري المنازل ذوي المؤهالت الرسمية المحدودة ٌ


في حال عدم تلبيتهم متطلبات الوظيفة ،هل يمكن لزائري المنازل المحتملين ذوي المؤهالت
الرسمية المحدودة أن يصبحوا مؤهلين للتدريب قبل الخدمة بعد اكتساب عمل ذي صلة أو
خبرة تطوعية أو حضور دورات تدريبية تمهيدية؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال
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املجال
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هل يتلقﻰ زائرو المنازل تعويضات عن المشاركة في التدريب علﻰ نموذج الزيارة المنزلية إذا جرى
بعد التوظيف؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يرﻛﺰ اﻟﺘدريﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺨدﻣﺔ ﺑﺸكﻞ ﻣﻨاﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻬارات اﻷﻛﺜر ﺻﻠﺔ
ﺑاﻷدوار اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺰاﺋري اﻟﻤﻨازل ،ﺑاﺳﺘﺨدام ﻣﺒادئ تﻌﻠﻢ اﻟكﺒار ﻟﺰيادة ﻧقﻞ اﻟﻤﻬارات واﻟﻤﻌرﻓﺔ
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣد.


فرص التدريب قبل الخدمة المعرف َة والمهارات األكﺜر صلة باألدوار اليومية لزائري
هل تغطّي ُ
المنازل؟

6



هل تتماشﻰ فرص التدريب قبل الخدمة مع كفاءات دور زائر المنزل؟



هل فرص التدريب قبل الخدمة مكيفة مع مستوى تعلم زائري المنازل؟



هل تتضمن فرص التدريب قبل الخدمة فرصا لزائري المنازل لكي يطبقوا المهارات التي تعلّموها
(مﺜل لعب األدوار ومحاكاة زيارات المنازل)؟


هل لدى زائري المنازل المحتملين فرص مالزمة َمن يقومون حاليًا بالدور أﺛناء التدريب قبل
الخدمة؟



هل يجري تحديث عروض ما قبل الخدمة بانتظام بنا ًء علﻰ احتياجات وتحديات زائري المنازل؟


هل يتمتع زائرو المنازل بفرص تقديم مردود حول تجاربهم في التدريب قبل الخدمة بعد
توليهم أدوارهم؟



هل هنالك مسا ٌر موضو ٌع إلصدار شهادات للتدريب قبل الخدمة الﺬي يستوفي المعايير ذات
الصلة؟

اﻟﻬدف 2
لدى زائري املنازل خالل تنفيﺬهم دورهم فرص مناسبة لتطوير املهارات
واملعرفة الالزمة لدعم العائالت ولتطوير مهنهم.
اﻟﻤقﻴاس  :1اﻟﺘدريﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺨدﻣﺔ ﻣﺘاح ويﻤكﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄاق واﺳﻊ ،وﻫﻮ يرﻛﺰ ﺑﺸكﻞ
ﻣﻨاﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻬارات اﻷﻛﺜر ﺻﻠﺔ ﺑاﻷدوار اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺰاﺋري اﻟﻤﻨازل.


هل فرص التدريب قبل الخدمة متوفرة ومتاحة لكافة زائري المنازل؟ (علﻰ سبيل المﺜال ،أن تكون
مق ّدمة بشكل منتظم ،وبتكلفة منخفضة أو مجانًا ،أو تعقد في مواقع يسهل الوصول إليها ،أو ت ُعقد
افتراضيا عبر اإلنترنت)
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

14



إذا كان النقل يشكّل عائقا أمام حضور زائري املنازل التدريبات ،فهل هناك تعويضات مالية
متاحة لتغطية هﺬه التكاليف؟



إذا كان التدريب يف الغالب عرب اإلنرتنت ،فهل هناك فرص للدعم والتفاعل الشخﴢ؟



هل ميكن لزائري املنازل مغادرة العمل للمشاركة يف هﺬه الفرص؟ هل ت ُعترب مشاركتهم إجازة
مدفوعة األجر؟



هل تتجاوب فرص التدريب أﺛناء الخدمة مع أدوار ومسؤوليات زائري المنازل وهل تعكسها؟
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هل تتصل املواضيع بﺄدوارهم اليومية؟



هل لدى زائري املنازل خيار تحديد فرص التدريب بنا ًء عﲆ احتياجاتهم الخاصة؟



هل يتامﳽ التدريب أﺛناء الخدمة مع الكفاءات الالزمة ألدوارهم؟



فرصا لزائري املنازل لتطبيق املهارات املكتسبة (مﺜل لعب األدوار
هل يوفر التدريب أﺛناء الخدمة ً
ومحاكاة زيارات املنازل)؟



هل يوفر التدريب أﺛناء الخدمة الفرصة لزائري املنازل للتفاعل مع أقرانهم وتشارك التحديات
والخربات والدروس؟





هل المدربون علﻰ اطالع بمسارات زيارات المنازل ومضمونها؟


هل لدى المدربين خبرة سابقة في العمل في أدوار مماﺛلة لزائري المنازل؟



هل لدى المدربين فرص لتعلم أفضل طريقة لنقل المعرفة والمهارات الجديدة لزائري المنازل؟

هل لدى زائري المنزل فرص لتقديم مردود حول تجاربهم خالل التدريب أﺛناء الخدمة؟


إذا كان األمر كﺬلك ،فهل يتم تحديث العروض أﺛناء الخدمة بانتظام بنا ًء علﻰ احتياجاتهم
وتحدياتهم؟



هل هنالك مسار موضوع إلصدار شهادات للتدريب خالل الخدمة الﺬي يستوفي المعايير ذات
الصلة؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﺘﻠقﻰ اﻟﺰاﺋرون ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل دﻋ ًﻤا اﺣﺘراﻓ ًﻴا ﻣﻨﺘﻈ ًﻤا وﻣﻼﺋ ًﻤا ﻣﻦ ﻣﺸرﻓﻴﻦ ﻣد ﱠرﺑﻴﻦ.


هل يُس َند زائرو المنازل إلﻰ مشرفين؟


يف حال ﻢﻟ يكن األمر كﺬلك ،هل يتلقون دعام من آخرين (مﺜال ،مرشدين أو أقران)؟



هل يلتقي املﴩفون بزائري املنازل بشكل فردي ومتكرر وبشكل منتظم؟



هل نسبة املﴩفني إﱃ زائري املنازل معقولة؟



هل يقوم املﴩفون بتسهيل فرص اإلرشاف الجامعي التي تعزز تعلم األقران واملشاركة بني زائري
املنازل؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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هل المشرفون علﻰ دراية بمسارات الزيارات المنزلية ومضمونها؟




هل لدى المشرفين خبرة سابقة في العمل في أدوار مماﺛلة لزائري المنازل؟

هل يلبي المشرفون الحاجات األكﺜر صلة بالعاملين في الخطوط األمامية؟


هل توجد فرص في الجلسات اإلشرافية لزائري المنازل للتفكير في عملهم والتحديات التي
يواجهونها؟



هل المشرفون متاحون لمعالجة المسائل الطارئة مع العائالت؟



هل يرافق المشرفون الزائرين في الزيارات المنزلية ويقدمون تعليقات حول عملهم؟



هل توجد فرص ميسرة لزائري المنازل لمشاهدة أو االستماع إلﻰ تسجيالت زياراتهم المنزلية من
أجل المساعدة في التفكير في عملهم؟



هل لدى المشرفين قوائم مرجعية  /أدلّة متاحة حتﻰ يتمكنوا من التفكير المنهجي في ما
يحدث في الزيارة؟



هل يشارك زائرو المنازل في مسار رسمي لتقييم األداء حيث يتم تحديد اإلنجازات ومجاالت
التحسين وتوﺛيقها ومناقشتها مع مشرفهم؟


هل يُؤخﺬ هﺬا المردود بعين االعتبار في القرارات المتعلقة بتمديد العقود والترقيات وزيادات
األجور؟



هل يحدد البرنامج بوضوح توقعات األداء لزائري المنازل؟

اﻟﻤقﻴاس  :3ﻟدى زاﺋري اﻟﻤﻨازل ﻓرص وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻨاﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘقدم.


هل زائرو المنازل مؤهلون للحصول علﻰ زيادات في األجور والترقيات بنا ًء علﻰ األداء ،أو المدة
الزمنية للعمل مع البرنامج ،أو إكمال التدريب اإلضافي؟



هل المسارات الوظيفية محددة ضمن البرنامج؟


هل هناك فرص منتظمة لزائري المنازل والمشرفين ذوي األداء العالي للتقدم إلﻰ مناصب
مختلفة داخل البرنامج؟



هل يقوم البرنامج باستقطاب وتوظيف مشرفين من صفوف البرنامج؟

املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

16

اﻟﻬدف 3
لدى املﴩفني فرص مناسبة لتطوير املهارات واملعرفة الالزمة لدعم زائري
املنازل والعائالت ولتطوير مهنهم.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺸرﻓﻮن ﺑﻔرص ﻛاﻓﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻬارات ﻟدﻋﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻊ زاﺋري
اﻟﻤﻨازل.


هل فرص التدريب (قبل وأﺛناء الخدمة) متاحة ويمكن الوصول إليها من قبل المشرفين؟ (علﻰ
سبيل المﺜال ،يتم تقديمها علﻰ أساس منتظم ،وبتكلفة منخفضة أو مجانًا ،وتعقد في مواقع
يسهل الوصول إليها أو ت ُعقد افتراضيا عبر اإلنترنت ،ويتم تحديﺜها بانتظام بنا ًء علﻰ االحتياجات
والتحديات ،وما إلﻰ ذلك)


إذا كان التدريب يف الغالب عرب اإلنرتنت ،فهل هناك فرص للدعم والتفاعل الشخﴢ؟



إذا كان النقل يشكّل عائقا أمام حضور املﴩفني التدريبات ،هل هناك تعويضات مالية متاحة
لتغطية هﺬه التكاليف؟



هل ميكن للمﴩفني مغادرة العمل للمشاركة يف هﺬه الفرص؟ هل ت ُعترب مشاركتهم إجازة
مدفوعة األجر؟



هل تركز فرص التدريب علﻰ مكونات مهمة من اإلشراف (مﺜل تعيين األدوار والمسؤوليات ،وتقديم
المردود ،والعالقات بين األفراد ،وتعلم الكبار ،والﺜقافة التنظيمية)؟



هل هنالك جهود للتﺄكد من أن زائري المنازل يعرفون كيفية تقديم المردود لمقدمي الرعاية
وتيسير المتابعة (مﺜل إجراء اإلحاالت المجتمعية)؟



هل لدى المشرفين خيار تحديد فرص التدريب بنا ًء علﻰ احتياجاتهم الخاصة؟



هل تتضمن فرص التدريب مجاال للمشرفين لتطبيق مهارات مكتسبة (مﺜل لعب األدوار ومحاكاة
الزيارات المنزلية أو اإلشراف)؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﺘﻠقﻰ اﻟﻤﺸرﻓﻮن دﻋﻤا ﻣﻨﺘﻈﻤا وذا ﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻗادة اﻟﺒرﻧاﻣﺞ.

8



هل يجري إسناد مشرفين إلﻰ قادة البرنامج أو مرشدين يمكنهم تقديم الدعم واإلرشاد؟


هل يلتقي املﴩفون مع قائد برنامج املكلّف بشكل فردي ومتكرر وعﲆ أساس منتظم؟



هل لدى المشرفين فرصة التفاعل مع األقران وتشارك التحديات والخبرات والدروس؟



هل يشارك المشرفون في مسار رسمي لتقييم األداء حيث يتم تحديد اإلنجازات ومجاالت التحسين
وتوﺛيقها ومناقشتها مع قائد البرنامج المسند لهم؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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هل يُؤخﺬ هﺬا املردود بعني االعتبار يف القرارات املتعلقة بتمديد العقود والرتقيات وزيادات
األجور؟



هل يحدد الربنامج بوضوح توقعات األداء للمﴩفني؟



هل يقدم زائرو املنازل مدخالت يف تقييامت أداء املﴩفني؟

اﻟﻤقﻴاس  :3ﻟدى اﻟﻤﺸرﻓﻴﻦ ﻓرص وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻨاﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘقدم.


هل المشرفون مؤهلون للحصول علﻰ زيادات في األجور والترقيات بنا ًء علﻰ األداء ،أو المدة الزمنية
للعمل مع البرنامج ،أو إكمال التدريب اإلضافي؟



5
6
7
8

هل المسارات الوظيفية محددة ضمن البرنامج؟


هل هناك فرص منتظمة للمﴩفني ذوي األداء العاﱄ للتقدم إﱃ مناصب مختلفة داخل الربنامج؟



هل يقوم الربنامج باستقطاب وتوظيف قادة الربنامج من صفوف الربنامج؟

نستخدم تعبري “تدريب قبل الخدمة” لﻺشارة إﱃ برامج اإلعداد األولية يف الكليات والجامعات ،وتلك املتوفرة من خالل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ،فضال عن التدريب الﺬي يقدمﻪ برنامج زيارة
املنازل قبل قيام الفرد بدوره.
وفقا ملضمون الربنامج ،قد تشمل املواضيع الرئيسية :إجراء الفحﺺ النامﻲﺋ ،وصحة الطفل ومنوه ،وتعزيز رعاية التنشئة والتحفيز النفيس االجتامعي ،والتواصل مع مقدمي الرعاية ،والعمل مع أﴎ من خلفيات
مختلفة (اجتامعية أو اقتصادية أو لغوية أو دينية أو إﺛنية أو ﺛقافية) ،والوصول إﱃ موارد املجتمع ،والصحة النفسية والسلوكية لﻸهل ،والدعم االجتامعي ،والدعم االقتصادي ،وعنف الﴩيك الحميم.
وفقا مضمون الربنامج ،قد تشمل املواضيع الرئيسية :إجراء الفحﺺ النامﻲﺋ ،وصحة الطفل ومنوه ،وتعزيز رعاية التنشئة والتحفيز النفيس االجتامعي ،والتواصل مع مقدمي الرعاية ،والعمل مع أﴎ من خلفيات
مختلفة (اجتامعية أو اقتصادية أو لغوية أو دينية أو إﺛنية أو ﺛقافية) ،والوصول إﱃ موارد املجتمع ،والصحة النفسية والسلوكية لﻸهل ،والدعم االجتامعي ،والدعم االقتصادي ،وعنف الﴩيك الحميم.
نعرف “قادة الربنامج” عﲆ أنهم أولئك الﺬين يديرون الربنامج يف وكالة حكومية أو غري حكومية.

املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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املجال 4

التدريب واإلرشاف
والتطور املهني
اﻷﻫداف  :1تُق ﱠدم إﱃ العاملني يف زيارات املنازل تعويضات كافية

ميكن أن تؤ ّدي ظروف العمل السيئة إﱃ تحديات يف االستقطاب ،وارتفاع

وحوافز تزيد من رضاهم الوظيفي.

معدل تبديل املوظفني ،وانخفاض الرضا الوظيفي لدى العاملني يف زيارة

اﻷﻫداف  :2لدى العاملني يف زيارة املنازل أعباء عمل معقولة،

املنازل ،ما قد يؤﺛر بدوره عﲆ جودة تقديم الخدمة .نظ ًرا ألهمية ضامن

وهنالك إجراءات موضوعة للتخفيف من مستويات إجهادهم.

ظروف عمل مناسبة ،تساعدكم األسئلة أدناه يف التفكري يف تعويضات

اﻷﻫداف  :3يعزز الربنامج ﺛقافة تنظيمية داعمة وتعاونية تعترب

وآليات لتقدير القوى العاملة وعبء العمل والﺜقافة التنظيمية يف

أمان زائري املنازل أولوية.

برنامجكم.

اﻟﻬدف 1
تُق ّدم إﱃ العاملني يف زيارات املنازل تعويضات كافية وحوافز تزيد من رضاهم
الوظيفي.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌاﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺰيارات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑاﻷﻣان اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.


هل يق ّدم البرنامج إلﻰ العاملين في زيارات المنازل عقودا طويلة األمد (مﺜال ،أكﺜر من ستة أشهر)؟



هل هناك سياسات معمول بها إلجراءات تعيين/فصل الموظفين؟


هل هﺬه السياسات عادلة ومنصفة لجميع العاملين في زيارات المنازل؟



هل يتم إبالغ العاملين في زيارات المنازل هﺬه السياسات بوضوح؟



هل هناك آليات لتظلمات العمال وحلها في ما يتعلق بممارسات التوظيف/الفصل وساعات
العمل وظروف العمل األخرى؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﺘﻠقﻰ اﻟﻌاﻣﻠﻮن ﻓﻲ زيارات اﻟﻤﻨازل أﺟﻮرا وﻣﻨاﻓﻊ تﻨاﻓﺴﻴﺔ.


هل يتلقﻰ زائرو المنازل والمشرفون أجرا علﻰ عملهم؟


ٍ
تعويﺾ محددا مسبقا علﻰ أساس ﺛابت (مﺜالً ،أسبوعيًا أو نصف شهريًا أو
هل يتلقون مبل َغ
شهريًا)؟



هل يتلقون المدفوعات في الوقت المحدد دون تﺄخير؟



هل يعكس مبلغ التعويﺾ الوقت والجهد المبﺬول للقيام بالعمل؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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هل يتطابق التعويﺾ مع نظرائهم في بيئات مماﺛلة (مﺜل العاملين الصحيين اﻵخرين أو
العاملين بنفس المستوى التعليمي)؟



هل يختلف التعويﺾ حسب التعليم و/أو عدد سنوات الخبرة التي يتمتع بها العامل في
الخطوط األمامية؟



هل هناك فرص لزيادة الرواتب علﻰ أساس معايير مﺜل األداء والفترة الزمنية في العمل مع
البرنامج؟



هل تتم مﺄسسة دفع أجور العاملين في زيارة المنازل ضمن سياسات لتﺄمين االستدامة في
مواجهة التغييرات السياسية؟



في حال كان زائرو المنازل متطوعين  /ال يتقاضون أجرا ،هل يغطي البرنامج جميع المصروفات
النﺜرية (مﺜل النقل وتكاليف المواد أو التدريب)؟



هل يتلقﻰ العاملون في زيارة المنازل إجازة مدفوعة األجر واستراحات منتظمة؟

اﻟﻤقﻴاس  :3ﻫﻨاﻟﻚ ﻓرص ﻟﻠﻌاﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ زيارات اﻟﻤﻨازل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ تقدير ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ.


هل هنالك فرص منتظمة لتقدير العاملين في زيارة المنازل علﻰ عملهم (مﺜال ،جوائز أو تقدير علني
لﻺنجاز)؟


هل يشرح البرنامج بوضوح كيف يمكن للعاملين في زيارة المنازل تلقي هﺬه الحوافز؟



هل هناك معايير متاحة للمشرفين لتحديد كيفية تلقي العاملين هﺬه الحوافز؟



هل يستخدم بالفعل المشرفون الحوافز المتاحة؟

اﻟﻤقﻴاس  :4ﻫﻨاﻟﻚ ﻓرص ﻟﻠﻌﻤال  /اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺑدون أﺟر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ تقدير ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ.


إذا كان البرنامج يعتمد علﻰ المتطوعين ،فهل هناك فرص لتقديرهم (مﺜالً ،المساهمات العينية)
علﻰ عملهم؟



هل يوفر البرنامج للمتطوعين مسا ًرا لالنتقال من متطوعين إلﻰ موظفين بﺄجر (مﺜل التعويﺾ أو
المرتب)؟



هل يحصل المتطوعون علﻰ إجازات واستراحات منتظمة؟

اﻟﻤقﻴاس  :5ﻫﻨاﻟﻚ اﺳﺘراتﻴجﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻤﻌاﻟجﺔ تﺒديﻞ اﻟﻌاﻣﻠﻴﻦ.


هل تتوافر بيانات عن معدل تبديل العاملين في زيارة المنازل (أي النسبة المئوية للعاملين الﺬين
يتركون أعمالهم علﻰ أساس سنوي)؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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هل يجري جمع المعلومات حول أسباب مغادرة العاملين في زيارة المنازل المهنةَ؟


هل هناك جهود (مﺜل عمليات المسﺢ البيئي أو تحليالت السوق أو مراجعات للتعويضات) ت ُبﺬل
لمواجهة التحديات المعروفة أمام االحتفاظ بالعاملين في زيارة المنازل؟

اﻟﻬدف 2
لدى زائري املنازل أعباء عمل معقولة ،وهنالك إجراءات موضوعة للتخفيف
من مستويات إجهادهم.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﺴﺘﻄﻴﻊ زاﺋرو اﻟﻤﻨازل إدارة أﻋﺒاء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑكﻔاءة وتقﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮيات اﻹﺟﻬاد ﻟديﻬﻢ.


هل المسؤوليات وعدد ساعات العمل المنصوص عليها في الوصف الوظيفي لزائري المنازل معقولة؟




يف حال كان األمر كﺬلك ،هل تتامﳽ املسؤوليات وعدد ساعات العمل مع ما يحدث يف املامرسة؟

هل لدى زائري المنازل أعباء عمل معقولة؟


هل هنالك سياسات قاﻤﺋة تنﺺ عﲆ عدد الحاالت لزائري املنازل؟



إذا كان األمر كﺬلك ،فهل هﺬه الحاالت مقبولة؟



هل لدى زائري املنازل قدر معقول من الواجبات اإلدارية (مﺜل تعبئة األعامل الكتابية)؟



هل يعمل زائرو املنازل لعدد معقول من الساعات كل يوم؟



هل توجد تدابري (أي توظيف إضايف) لضامن عدم زيادة عبء زائري املنازل عند زيادة معدالت
التسجيل؟



هل يواجﻪ زائرو املنازل مسافات وأوقات تنقّل معقولة للوصول إﱃ العائالت التي يتابعون حاالتها؟



هل يحصلون عﲆ أموال إضافية أو تعويضات عن السفر ملسافات طويلة؟



هل توجد تدابري معمول بها لتلبية الطلبات املحتملة لساعات العمل غري التقليدية كعطلة نهاية
األسبوع أو الزيارات املسائية (مﺜل التعويﺾ اإلضايف أو اإلجازات اإلضافية أو جداول العمل املرنة)؟



هل يحصلون عﲆ دعم مناسب من املﴩفني عليهم يف إدارة أعباء عملهم؟



هل هناك آليات للتعاطي مع عبء العمل أو التحديات األخرى املتعلقة بظروف عملهم؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﺘﻠقﻰ اﻟﺰاﺋرون ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل دﻋ ًﻤا اﺣﺘراﻓ ًﻴا ﻣﻨﺘﻈ ًﻤا وﻣﻼﺋ ًﻤا ﻣﻦ ﻣﺸرﻓﻴﻦ ﻣد ﱠرﺑﻴﻦ.


هل تتماشﻰ المسؤوليات وعدد ساعات العمل المﺬكورة في الوصف الوظيفي للمشرفين مع ما
يحدث في الممارسة؟



هل لدى المشرفين أعباء عمل معقولة؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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هل املﴩفون مسؤولون عن عدد معقول من العاملني؟



هل لدى املﴩفني قدر معقول من الواجبات اإلدارية (مﺜالً ،ملء أعامل ورقية وإجراء توعية
مجتمعية)؟



هل يتلقﻰ املﴩفون تدري ًبا قبل الخدمة وأﺛناءها حول أفضل طريقة لتقديم املساعدة الفنية
والدعم املستمر للعاملني يف الخطوط األمامية ضمن أطر فردية وجامعية متعلقة بﺈدارة أعباء
عملهم والضغوط؟



هل يعمل املﴩفون عددا معقوال من الساعات كل يوم؟



هل هناك تدابري قاﻤﺋة (مﺜل التوظيف اإلضايف) لضامن عدم زيادة عبء املﴩفني عند زيادة
معدالت التسجيل يف الربنامج؟



هل يواجﻪ املﴩفون أوقات ًا ومسافات معقولة للتنقل عند إجراء زياراتهم املنزلية؟



هل يتلقﻰ املﴩفون أمواال للسفر أو تعويضات عن السفر للعمل خارج محيطهم؟



هل توجد تدابري معمول بها لتلبية الطلبات املحتملة لساعات العمل غري التقليدية كعطلة نهاية
األسبوع أو الزيارات املسائية (مﺜل التعويﺾ اإلضايف أو اإلجازات اإلضافية أو جداول العمل
املرنة)؟



هل يتلقﻰ املﴩفون الدعم الكايف من قيادة الربنامج يف إدارة أعباء عملهم؟



هل هناك آليات للتعاطي مع عبء العمل أو التحديات األخرى املتعلقة بظروف
عملهم ؟

اﻟﻬدف 3
يعزز الربنامج ﺛقافة تنظيمية داعمة وتعاونية تعطي أولوية لسالمة زائري
املنازل.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﻌﺰز اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﺛقاﻓﺔ تﻨﻈﻴﻤﻴﺔ تﺸجﻊ اﻟﺘﻌقﻴﺒات اﻟﺒﻨاءة.


هل يتمتع زائرو المنازل بفرص لتقديم مردود إلﻰ المشرفين عليهم؟



هل لدى المشرفين فرص لتقديم مردود إلﻰ قادة البرامج؟



هل لدى زائري المنازل فرص لتقديم تعليقات حول برنامج زيارة المنازل؟



هل يعزز البرنامج ﺛقافة إيجابية في مكان العمل؟

9



هل يشجع الربنامج دعم األقران بني زائري املنازل؟



هل يعزز الربنامج التواصل املفتوح والداعم بني زائري املنازل؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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اﻟﻤقﻴاس  :2يقدر اﻟﺒرﻧاﻣﺞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤجﺘﻤﻌﻴﺔ ويﺄﺧﺬ إﺟراءات ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌاﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ زيارة
اﻟﻤﻨﺰل.


هل هناك تدابير سالمة موضوعة لمساعدة زائري المنازل والمشرفين علﻰ إجراء الزيارات المنزلية؟


هل هناك خيارات للعاملني يف زيارات املنازل تسمﺢ بﺈكامل الزيارات يف مجموعات ﺛنائية إذا
كانت هناك مخاوف تتعلق بالسالمة؟



هل هناك حدود للمسافة التي يُتوقع أن يقطعها العاملون يف زيارة املنازل للوصول إﱃ العائالت
التي تقع ضمن مسؤولياتهم؟



هل هناك آليات لزائري املنازل واملﴩفني للتعبري عن مخاوف تتعلق بالسالمة؟ إذا كان األمر
كﺬلك ،فهل يجري التعاطي مع هﺬه املخاوف؟



هل هناك مبادئ توجيهية  /بروتوكول لكيفية معالجة مخاوف السالمة ﻤﺑا فيها الحامية من
التحرش والعنف؟ يف حال ُوجدت ،هل ميكن تعديل هﺬه اإلرشادات بنا ًء عﲆ طبيعة املخاوف
املتعلقة بالسالمة؟

 9نع ّرف الﺜقافة اإليجابية يف مكان العمل عﲆ أنّها تؤدّي إﱃ اإلنتاج عرب تشجيع التعاون والتواصل املفتوح واملردود الب ّناء بني زائري املنازل واملﴩفني.

املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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املجال 5

تصميم الربنامج

اﻷﻫداف  :1لدى برنامج زيارة املنازل رؤية واضحة يف ما يتعلق
ﻤﺑن هم األطفال ومن هي العائالت التي ينبغي خدمتها ،ويَنﴩ

تعتمد كيفية قيام العاملني يف زيارة املنازل بﺄدوارهم بشكل كبري عﲆ

معلومات عن الربنامج للمجوعات املستهدفة لاللتحاق.

تصميم الربنامج .ويف حني أن بعﺾ جوانب تصميم الربنامج ال يتعلق

اﻷﻫداف  :2لدى الربنامج نظرية تغيري تح ﱢدد بوضوح نتائج

بشكل مبارش بالقوى العاملة ،فﺈن هﺬه الجوانب تؤﺛر عﲆ كيفية دعم

الربنامج وآليات تحقيق هﺬه النتائج.

القوى العاملة للعائالت ورفاهها بشكل عام .توفّر لكم األسئلة التالية

اﻷﻫداف  :3جرى تصميم محتوى الربنامج ومقدار تطبيقﻪ

فرصة للتفكري يف الجوانب الرئيسية لتصميم برنامجكم ﻤﺑا يف ذلك

بشكل مناسب لتحقيق النتائج املرجوة.

الﴩيحة السكانية املستهدفة وكﺜافة الخدمات واملحتوى.

اﻟﻬدف 1
لدى برنامج زيارة املنازل رؤية واضحة يف ما يتعلق ﻤﺑن هم األطفال ومن
هي العائالت التي ينبغي خدمتها ،ويَنﴩ معلومات عن الربنامج للمجموعات
املستهدفة لاللتحاق.
اﻟﻤقﻴاس  :1ﻟدى اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻓﺌﺔ ﺳكاﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌاﺋﻼت واﻷﻃﻔال اﻟﺬيﻦ يﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ.


هل يتمتع البرنامج بتوجيﻪ واضﺢ في ما يتعلق بمن هم األطفال ومن هي العائالت التي يهدف إلﻰ
خدمتها (مﺜال عمومية أو مستهدفة)؟


هل يحدد البرنامج مقدمي الرعاية األساسيين الﺬين سينخرطون فيﻪ؟



إذا كانت األمهات مق ّدمات الرعاية األساسيات ،فهل للبرنامج أيضً ا إرشادات حول كيفية إشراك
اﻵباء ومق ّدمي الرعاية اﻵخرين أو دعمهم؟



إذا كانت خدمات زيارة المنازل مق ّدمة،


هل يُجري البرنامج دراسة احتياجات لتحديد الفئة السكانية المستهدفة؟



هل يحدد البرنامج معايير أهلية لﻸسر تشمل مؤشرات الهشاشة؟



هل لدى البرنامج فهم واضﺢ لحجم الفئة السكانية المستهدفة؟ هل لدى البرنامج استراتيجية

10

لتوقّع أي تغييرات علﻰ حجم الفئة السكانية المستهدفة مع مرور الوقت؟


هل يمتلك البرنامج القدرة علﻰ الوصول إلﻰ أفراد من السكان المستهدفين (مﺜال ،العدد الكافي
من زائري المنازل إلﻰ السكان للحفاظ علﻰ نسب الخدمة ومعايير الجودة األخرى)؟



هل يراجع البرنامج معايير األهلية بشكل منتظم للتﺄكد من أنها تعكس البيانات المحدﺛة
واحتياجات السكان؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7
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اﻟﻤقﻴاس  :2يﺴﺘﺨدم اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳاﻟﻴﺐ ﻹﻋﻼم اﻷﺳر اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ
وإﻟﺤاﻗﻬا ﻓﻴﻪ.


هل ينشر البرنامج معلومات حول البرنامج والخدمات المقدمة للوصول إلﻰ أسر متنوعة في جميع
أنحاء البالد من خالل قنوات موﺛوق بها ويمكن الوصول إليها (مﺜل المراكز الصحية أو المراكز
الدينية أو المراكز المجتمعية أو األسواق المحلية أو البرامج اإلذاعية)؟



هل يعمل البرنامج علﻰ إزالة الحواجز التي قد تحد من التحاق الفئات الضعيفة من السكان (مﺜل
المواد المترجمة أو مواقع التسجيل المتعددة)؟



هل يتلقﻰ الموظفون العاملون في زيارة المنازل تدري ًبا حول كيفية إجراء التوعية لتسجيل العائالت
في البرنامج/البرامج؟


هل يتلقﻰ الموظفون العاملون في زيارة المنازل تدريبًا ومراقبة مستمرة حول كيفية تطبيق
معايير األهلية عند إجراء التوعية لتسجيل العائالت في البرنامج؟

اﻟﻬدف 2
لدى الربنامج نظرية تغيري تح ﱢدد بوضوح نتائج الربنامج وآليات تحقيق هﺬه
النتائج.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻧﻈريﺔ تﻐﻴﻴر 11تﺤدد اﻟﻨﺘاﺋﺞ اﻟﻤرﺟﻮة ﻟﻠﺒرﻧاﻣﺞ.


هل يملك البرنامج نظرية تغيير ت ُفيد تصميم البرنامج؟


إلﻰ أي مدى تركّز نتائج البرنامج علﻰ رفاه الطفل واألسرة؟



هل يحدد البرنامج بوضوح النتائج المتوسطة والطويلة المدى لﻸطفال والعائالت التي

12

يخدمها؟


هل يراجع قادة البرنامج بانتظام نظريتهم للتغيير للتﺄكد من أن افتراضاتهم وخدماتهم ونتائجهم ال
تزال صالحة؟



هل يتشاور قادة البرنامج مع العاملين في زيارة المنازل عند تطوير ومراجعة نظرية التغيير؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﻤﻠﻚ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ آﻟﻴات ﻣﺤددة ﺑﻮﺿﻮح )ﺧدﻣات وﻧﺸاﻃات( ﻟﺘﺤقﻴﻖ ﻧﺘاﺋجﻪ.


هل هناك تماشي بين الخدمات المقدمة من البرنامج ونظرية التغيير؟


هل هناك مسارات واضحة (أي منطقية ومحددة بوضوح) بين الخدمات المقدمة والنتائج
المتوسطة والطويلة األجل للبرنامج؟

املقدمة

املجال

1

املجال

2

املجال

3

املجال

4

املجال

5

املجال

6

املجال

7

25

اﻟﻬدف 3
 :جرى تصميم محتوى الربنامج ومقدار تطبيقﻪ بشكل مناسب لتحقيق
النتائج املرجوة.
اﻟﻤقﻴاس  :1يﻐﻄﻲ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات ﺻﻠﺔ ﺑدﻋﻢ رﻓاه اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌاﺋﻠﺔ.


هل يتطرق البرنامج إلﻰ كافة مكونات إطار عمل رعاية التنشئة؟

13



إذا ﻢﻟ يكن األمر كﺬلك ،فهل يضمن الربنامج تلقي األﴎ الدعم بشﺄن املكونات واملواضيع املتبقية
عرب خدمات أخرى (مﺜل التنسيق أو إقامة اتفاقيات رشاكة عﲆ مستوى الخدمات مع مقدمي
خدمات آخرين)؟



هل يتمتع العاملون في زيارة المنازل بالمرونة لتعديل مواضيع ومحتوى الزيارات بناء علﻰ ما لوحﻆ
أو أُعلن من احتياجات األسرة؟


إذا كان األمر كﺬلك ،هل يتلقﻰ العاملون علﻰ الخطوط األمامية إرشادات حول كيفية إجراء هﺬه
التعديالت؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يجري اﺳﺘﺨدام اﺳﺘراتﻴجﻴات ﻣﺘﻌددة ﻟدﻋﻢ رﻓاه اﻟﻄﻔﻞ واﻷﺳرة.


اعتما ًدا علﻰ تصميم البرنامج وهيكليتﻪ ،هل يجري التعاطي مع رفاه الطفل واألسرة بشكل شامل من
خالل الزيارات المنزلية و/أو جلسات جماعية و/أو استراتيجيات أخرى؟



هل ينفّﺬ زائرو المنازل سلوكيات نموذجية داعمة مع العائالت خالل زيارات فردية و/أو جلسات
جماعية؟



هل يقدم زائرو المنازل الفرصة لمقدمي الرعاية لممارسة مهارات جديدة وهل يوفرون تدريبا علﻰ
هﺬه المهارات خالل زيارات فردية و/أو جلسات جماعية؟



هل يقدم زائرو المنازل معلومات لمقدمي الرعاية أو دعما للوصول إلﻰ موارد ذات صلة؟ (مﺜل
تسجيل المواليد ،وخدمات الرعاية االجتماعية ،والتحويالت النقدية أو العينية ،والضمان االجتماعي،
وبرامج الصحة والرفاه ،وخدمات التعلم المبكر ،والدعم التنموي ،وما إلﻰ ذلك)

اﻟﻤقﻴاس  :3ﺟرى تﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻟﻼﻧﺨراط ﻣﻊ اﻟﻌاﺋﻼت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺘرة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮيﻠﺔ وﺑﺘﻮاتر ٍ
ﻛاف
ﻟﺘﻄﻮير اﻟﻌﻼﻗات اﻟداﻋﻤﺔ.


هل ينخرط البرنامج مع العائالت علﻰ مدى فترة زمنية طويلة تكفي لتمكّنها من تطوير عالقة مع
زائري المنزل؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
املقدمة

املجال
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هل تبدأ الخدمات قبل الوالدة؟ إذا لم يكن األمر كﺬلك ،فهل ينسق البرنامج مع خدمات أخرى
قد تنخرط فيها العائلة خالل هﺬه الفترة؟



إذا لم تكن الخدمات مقدمة بشكل منتظم (مﺜالً ،أسبوعيا أو شهريا) ،فهل تتماشﻰ مع المعالم
البارزة النمائية المتوقعة أو هل تق ّدم بما يكفي من االنتظام لتحديد مؤشرات تﺄخر محتملة؟



هل تجري الزيارات بتواتر يكفي لتمكين العائالت من تطوير عالقة مع زائري المنازل؟


إذا كان عدد الزيارات يتغير مع مسار المشاركة في البرنامج ،فهل يتم تحديدها بحيث تكون
أكﺜر تكرا ًرا في البداية؟



هل يتمتع زائرو المنازل بالمرونة لتعديل عدد الزيارات بنا ًء علﻰ ما لوحﻆ أُعلن من احتياجات
األسرة؟



هل يبقﻰ زائرو المنازل علﻰ تواصل مع العائالت بين الزيارات (أو يوفرون إمكانية القيام بﺬلك) من
خالل المكالمات أو الرسائل النصية أو وسائل أخرى يمكن الوصول إليها محل ًيا؟

اﻟﻤقﻴاس  :4يﻤكﻦ ﻟﺰاﺋري اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺘﻔاﻋﻞ ﺑﺸكﻞ ﺟﻮﻫري ﻣﻊ اﻟﻌاﺋﻼت أﺛﻨاء اﻟﺰيارات.




هل لدى زائري المنزل الوقت الكافي للقيام بما يلي:


توفير خدمات ورعاية نوعية خالل الزيارات؟



تغطية المحتوى المقصود؟



جعل األسرة تشعر بالراحة وعدم الهرع ،ومعالجة مخاوفها؟



تقييم/مراقبة رفاه الطفل وتحديد عوامل الضعف المحتملة؟



تقييم/مراقبة رفاه األسرة وتحديد عوامل الضعف المحتملة؟

هل لدى زائري المنازل الوقت والفرص الكافية لمناقشة عوامل الضعف المحتملة مع المشرفين
عليهم وترتيب خدمات المتابعة أو اإلحالة؟


إذا كان األمر كﺬلك ،فهل لدى المشرفين الوقت والقدرة علﻰ تقديم التوجيﻪ لزائري المنازل؟



هل لدى المشرفين الوقت والقدرة علﻰ زيارة األسرة لتقديم خدمات المتابعة أو اإلحالة المناسبة
عند الحاجة؟

 10ميكن أن تشمل عوامل الهشاشة ما ييل :مستوى الدخل ،واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،واألمهات الشابات و/أو األمهات الوحيدات ،والعائالت التي لديها تاريﺦ من
سوء معاملة األطفال ،وتعاطي املخدرات ،والعنف املنزﱄ ،واحتياجات الصحة النفسية ،وحاالت فريوس نقﺺ املناعة البﴩية ،الالجئني أو السكان املتﴬرين من األزمات،
واألقليات أو غريها من السكان املهمشني ،وعائالت العسكريني حيث يكون مقدمو الرعاية مبعﺮﺜين ،و/أو اإلحاالت من برامج الصحة والرعاية االجتامعية األخرى.
 11نع ّرف نظرية التغيري عﲆ أنها املنطق بشﺄن كيفية مساهمة نشاطات برنامج زيارة املنازل وخدماتﻪ يف تحقيق النتائج املرجوة.
 12نع ّرف “رفاه الطفل والعائلة” عﲆ أنﻪ يشمل صحة الطفل ومنوه ،باإلضافة إﱃ عوامل تؤﺛر عﲆ قدرة مقدمي الرعاية عﲆ النجاح يف دورهم يف تقديم الرعاية وتﺄمني رعاية
التنشئة التي تشمل صحتهم الجسدية والنفسية واألمن البيئي ،من بني أمور أخرى.
 13يحدد إطار عمل رعاية التنشئة خمسة مكونات مرتابطة لرعاية التنشئة وهي الصحة الجيدة ،والتغﺬية املناسبة ،واألمن والسالمة ،وتقديم الرعاية املتجاوبة ،وفرص التعلم.
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املجال 6

البيئة املمكﱢنة

اﻷﻫداف  :1إن املسؤوليات عن خدمات الربنامج واضحة بني
القطاعات واملستويات الحكومية ،ولديها تﺄييد من الجهات

يؤﺛر السياق العام الﺬي يعمل فيﻪ الربنامج عﲆ قوة ما يقوم بﻪ .ولهﺬا

املعنية.

األمر تبعات يف ما يتعلق بﺄنواع املوظفني العاملني يف الربنامج وكيف يتم

اﻷﻫداف  :2لدى الربنامج ﻤﺗويل مستقر ومناسب لدعم تطبيق

دعمهم للقيام بعملهم ،ما يؤﺛر يف نهاية املطاف عﲆ أدائهم .توفر لكم

خدمات زيارة املنازل.

األسئلة التالية فرصة للتفكري يف السياق العام الﺬي يعمل فيﻪ برنامجكم

اﻷﻫداف  :3الربنامج يدعم بفعالية اإلحاالت إﱃ خدمات أخرى

ﻤﺑا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تقسيم املسؤوليات بني املستويات الحكومية

حكومية وغري حكومية.

واالنخراط يف الربنامج والتمويل املتاح وقدرة القيادة.

اﻟﻬدف 1
إن املسؤوليات عن خدمات الربنامج واضحة بني القطاعات واملستويات
الحكومية ،ولها تﺄييد من الجهات املعنية.
اﻟﻤقﻴاس  :1ﻫﻨاك وﺿﻮح ﻓﻲ اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴات وتﻨﺴﻴﻖ ﻓﻌال ﻓﻲ ﻣا يﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺒرﻧاﻣﺞ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺒر اﻟقﻄاﻋات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮيات اﻟﺤكﻮﻣﻴﺔ 14واﻟﻮﻛاﻻت ﻏﻴر اﻟﺤكﻮﻣﻴﺔ.


هل هناك وضوح في تخصيﺺ أدوار ومسؤوليات ومهام مختلف جوانب البرنامج (مﺜل تدريب
الموظفين ،ودفع التعويضات لهم ،ومراقبة الزيارات) بين المستويات الحكومية المختلفة والوكاالت
غير الحكومية؟


هل هناك سياسات أو خطط قائمة لتحديد أدوار  /مسؤوليات المستويات الحكومية المختلفة
(مﺜل الوطنية أو المناطقية أو المحلية) والوكاالت غير الحكومية المعنية؟





هل المسؤوليات المالية واضحة بين المستويات الحكومية والوكاالت غير الحكومية؟

هل هناك تنسيق بين القطاعات والمستويات الحكومية المختلفة والهيئات غير
ا لحكومية ؟


هل توجد آليات موضوعة للمسؤولين من مستويات مختلفة من الوكاالت الحكومية وغير
الحكومية لتبادل المعلومات وتحديث المعلومات واتخاذ القرارات ذات الصلة؟



هل يشجع البرنامج التعاون بين القطاعات (مﺜال ،بين الصحة والتعليم والحماية االجتماعية) مع
أدوار محددة بوضوح لكل قطاع؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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اﻟﻤقﻴاس  :2ﻫﻨاك دﻋﻢ واﺳﻊ اﻟﻨﻄاق ﻟﻠﺒرﻧاﻣﺞ واﻧﺨراط ﻓﻴﻪ.


هل تضفي السياسات/الخطط القائمة الطاب َع المؤسساتي علﻰ البرنامج في عمليات تخطيط
السياسات؟


هل توجد سياسات تنمية طفولة مبكرة متكاملة (متعددة القطاعات) تشير إلﻰ البرنامج أو أنواع
الخدمات التي يقدمها ،علﻰ المستوى الوطني أو دون الوطني؟





هل البرنامج مدرج في خطة قطاعية ذات صلة؟



هل هناك تشريع يضمن استدامة البرنامج مع مرور الوقت؟

هل يتشارك القادة علﻰ مختلف المستويات الحكومية وفي مختلف األدوار في الشعور بالملكية
للبرنامج ونجاحﻪ؟


هل يتم تبادل البيانات حول غرض البرنامج وتﺄﺛيره بانتظام مع القادة علﻰ المستويات الوطنية
ودون الوطنية والمجتمعية؟



هل يشجع القادة علﻰ مستوى المجتمع المحلي (مﺜل منسقي الصحة والحماية االجتماعية وكبار
المجتمع) المشاركة في البرنامج؟



هل يق ّدر عموم الناس البرنامج؟


هل أجرى البرنامج أي دراسات احتياجات (مﺜل إجراء مسوح) لتحديد االهتمام العام في
االستﺜمار في مرحلة الطفولة المبكرة وخدمات الزيارات المنزلية؟



هل يستخدم البرنامج قنوات االتصاالت (مﺜل التلفزيون واإلذاعة والصحف) لنشر المعلومات حول
البرنامج والغرض منﻪ وتﺄﺛيره ودور زائري المنازل؟

اﻟﻬدف 2
لدى الربنامج ﻤﺗويل مستقر ومناسب لدعم تطبيق خدمات زيارة املنازل.
اﻟﻤقﻴاس  :1ﻫﻨاك ﻣﺼادر ﺛاﺑﺘﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮيﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮيات ﺣكﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.


هل هناك مصادر ﺛابتة للتمويل علﻰ مستويات حكومية مختلفة؟


هل يعتمد البرنامج علﻰ تمويل من مصادر خارجية؟

15



إذا كان األمر كﺬلك ،فهل هناك خطة لالنتقال إلﻰ مصادر داخلية علﻰ المدى المتوسط (مﺜل
 5سنوات تقري ًبا)؟



هل يجري تمويل البرنامج بشكل مؤسساتي من خالل بند في الميزانية (الميزانيات) ذات
الصلة؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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هل توجد فرص لمستويات حكومية دون وطنية لتلقي تمويل من مستويات حكومية أعلﻰ بنا ًء
علﻰ الحاجة؟



هل يجري توزيع تمويل البرنامج بين مستويات الحكومة أو الوكاالت المختلفة أو الشركاء بكفاءة
وشفافية؟

اﻟﻤقﻴاس  :2تﻌكﺲ ﻣﻴﺰاﻧﻴات اﻟﺒرﻧاﻣﺞ اﺣﺘﻴاﺟات اﻟﺨدﻣﺔ.


هل الميزانيات علﻰ مستويات حكومية مختلفة تستند إلﻰ التكاليف والتوقعات الفعلية؟


هل تتوافق الميزانيات عبر مستويات حكومية  /مختلف الوكاالت؟



هل تَحتسب الميزانيات الدعم لمجاالت الحاجات الرئيسية بما في ذلك التدريب أﺛناء الخدمة
والمواد/الموارد وتعويضات الموظفين؟



هل هناك جمع وتجميع منهجي للتكاليف المباشرة وغير المباشرة إلرشاد الموازنة الجارية؟



هل تَحتسب الميزانية للموارد التي قد تكون متاحة من برامج وقطاعات فرعية أخرى؟



هل تجري مراجعة الميزانيات بشكل منتظم لضمان احتساب احتياجات/تكاليف البرنامج
المتغيرة؟

اﻟﻤقﻴاس  :3يﻤﺘﻠﻚ ﻗادة اﻟﺒراﻣﺞ )ﻓﻲ اﻟﻮﻛاﻻت اﻟﺤكﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴر اﻟﺤكﻮﻣﻴﺔ( اﻷدوات واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺒرﻧاﻣﺞ.


هل يمتلك قادة البرامج (أولئك الﺬين يديرون البرنامج في وكالة حكومية أو غير حكومية) المهارات
اإلدارية والمالية الالزمة لتطوير ميزانيات البرنامج وتخصيﺺ موارد البرنامج لتحقيق أهداف الخدمة؟



هل يمتلك قادة البرامج المهارات اإلدارية (كمهارات االتصال والتفكير االستراتيجي) ،إلﻰ جانب
الخبرة البرامجية (كمعرفة البرنامج وممارسات الزيارة المنزلية) ،لضمان توافق الميزانيات مع نموذج
البرنامج وأهداف الخدمة المقصودة؟



هل يمتلك قادة البرامج مهارات التخطيط المالي إلدارة ميزانيات البرنامج بشكل فعال؟

اﻟﻤقﻴاس  :4تُﺴﺘﺨدم أﻣﻮال اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻟﻠﻐرض اﻟﻤقﺼﻮد.


هل يقدم البرنامج تحديﺜات دورية (علﻰ سبيل المﺜال شهريًا ،أو ربع سنويا ،الﺦ) حول اإلنفاق؟
حسب فئة الميزانية؟



هل يعقد البرنامج مراجعات دورية (علﻰ سبيل المﺜال شهريًا ،أو ربع سنويا ،الﺦ) أو آليات أخرى
لضمان توزيع أموال البرنامج بكفاءة واستخدامها للغرض المقصود؟
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اﻟﻬدف 3
الربنامج يدعم بفعالية اإلحاالت إﱃ خدمات أخرى حكومية وغري حكومية.
اﻟﻤقﻴاس  :1يقﻮم اﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﺑﺈﺣاﻻت ﻓﻌاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى تقديﻢ اﻟﺨدﻣﺔ.


هل يوجد في البرنامج نظام إحالة قوي؟


هل لدى البرنامج طريقة لمعرفة جميع الخدمات التي قد يتلقاها الطفل/األسرة؟




إذا كان األمر كﺬلك ،فهل هناك جهود لمواءمة هﺬه الخدمات؟

هل لدى البرنامج وسيلة لمعرفة ما إذا كانت الخدمات المشار إليها مجهزة تجهي ًزا جي ًدا (مﺜل
الموظفين المدربين جي ًدا ،والموارد الكافية ،والعدد الكافي من العاملين ،وما إلﻰ ذلك) لخدمة
العائالت؟



هل يمكن للعاملين في زيارة المنازل الوصول إلﻰ أحدث المعلومات حول الخدمات المقدمة
من برامج/وكاالت أخرى (مﺜل التحصين ،وبرامج التحويالت النقدية) حتﻰ يتمكنوا من إجراء
اإلحاالت ذات الصلة؟



هل تتضمن مناهج البرنامج والمواد التدريبية لزائري المنازل معلومات حالية حول خدمات
الدعم األخرى للعائالت؟


في حال كان األمر كﺬلك ،هل زائرو المنازل مد ﱠربون إلقامة صالت مع خدمات أخرى
ومساعدة العائالت في متابعة هﺬه اإلحاالت؟



هل يتابع البرنامج دوريّا مع العائالت بعد إجراء اإلحاالت لضمان مالءمة الخدمات وتلقّيها بشكل
جيد ولطلب أي مردود؟





هل لدى زائري المنازل فرص لتقديم تعليقات حول نظام اإلحالة الحالي؟

هل يجري نشر معلومات حالية حول الخدمات المقدمة من خالل برنامج الزيارات المنزلية إلﻰ
الوكاالت الحكومية وغير الحكومية األخرى ذات الصلة لتسهيل اإلحاالت عبر الخدمات؟


هل ينشر قادة البرامج و/أو الموظفون اﻵخرون معلومات حول الخدمات التي يقدمها للجهات
الحكومية  /غير الحكومية األخرى؟



هل يشارك قادة البرامج و/أو األفراد اﻵخرون في مجموعات التخطيط المجتمعي ذات الصلة أو
فرق العمل أو المجموعات االستشارية بحيث يكونون علﻰ دراية بموارد المجتمع؟

 14نع ّرف املستويات الحكومية املختلفة عﲆ أنها محلية أو وطنية أو مناطقية.
 15نع ّرف “املصادر الخارجية” عﲆ أنها مصادر ﻤﺗويل من القطاع العام أو القطاع الخاص ،وتشمل تلك التي أصلها محيل أو دوﱄ.
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املجال 7

املراقبة وضامن الجودة

اﻷﻫداف  :1هناك نظام ضامن جودة ومراقبة ﻤﺑعايري وإجراءات
لجمع البيانات واضحة.

من أجل فهم نوعية الخدمات املقدمة وتحديد أفضل السبل لتحسني

اﻷﻫداف  :2هناك ما يكفي من القدرات لتطبيق نظام ضامن

الخدمات ،هناك حاجة للمراقبة وﻵليات ضامن الجودة .توفر لكم

الجودة واملراقبة.

األسئلة التالية فرصة للتفكري يف الطريقة التي يتم بها الحفاظ عﲆ أنظمة

اﻷﻫداف  :3تُستخدم نتائج نظام املراقبة وضامن الجودة لتوجيﻪ

املراقبة الشاملة وضامن الجودة يف برنامجكم ،والقدرة عﲆ تنفيﺬها،

دعم العاملني والتطور املهني إﱃ جانب تخطيط املوارد البﴩية.

والطريقة التي يتم استخدامها لضامن استدامة الربنامج.

اﻟﻬدف 1
هناك نظام ضامن جودة ومراقبة ﻤﺑعايري وإجراءات لجمع البيانات واضحة.
اﻟﻤقﻴاس  :1ﻫﻨاك وﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﻬدف ﻣﻦ ﻣراﻗﺒﺔ اﻟجﻮدة وأﻧﻮاع اﻟﺒﻴاﻧات اﻟﺘﻲ يجﺐ ﺟﻤﻌﻬا.


هل هناك اتساق بين الغرض والنطاق الشامل لنظام المراقبة ونظرية التغيير في البرنامج؟



هل جرى إيصال الغرض العام من نظام المراقبة ونطاقﻪ إلﻰ جميع مستويات موظفي البرنامج
وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين (مﺜل األهل)؟



هل يجمع البرنامج بيانات تتوافق مع نظرية التغيير؟


هل يجمع البرنامج بيانات التنفيﺬ (أي ما يقوم بﻪ زائرو المنازل) علﻰ أساس منتظم (علﻰ سبيل
المﺜال ،أسبوع ًيا أو مرتين شهريا أو شهريا ،الﺦ)؟



هل يجمع البرنامج بيانات النتائج (أي حال األطفال/العائالت) بشكل منتظم (علﻰ سبيل المﺜال،
أسبوعيًا أو مرتين شهريا أو شهريا ،الﺦ)؟

اﻟﻤقﻴاس  :2تﻮﺟد ﻣﻌايﻴر ﻟجﻮدة ﻟﺒرﻧاﻣﺞ ﻣﺤددة ﺑﺸكﻞ ﺟﻴد.


هل هناك معايير أدنﻰ لجودة البرنامج؟


في حال كان األمر كﺬلك ،فهل تتناول هﺬه المعايير مواضيع ذات صلة بجودة الهيكلية والمسار
مﺜل عدد حاالت زائرين المنازل والمشرفين ،وتواتر/مدة الزيارات ،والمواضيع المشمولة،
وتفاعالت زائر المنزل مع األطفال واألهل؟



هل قدم العديد من أصحاب المصلحة (مﺜل زائري المنازل والمشرفين واألهل وقادة البرنامج
والباحﺜين) مساهمات خالل عملية تطوير هﺬه المعايير؟

تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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هل يجري إبالغ معايير جودة البرنامج إلﻰ جميع مستويات قادة البرنامج والعاملين في زيارة
المنازل باإلضافة إلﻰ أصحاب المصلحة المعنيين اﻵخرين (مﺜل األهل)؟



هل تتم مراجعة معايير البرنامج وتنقيحها بانتظام لمراعاة االحتياجات/الظروف المتغيرة؟

اﻟﻤقﻴاس  :3تﻮﺟد إﺟراءات ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻀﻤان ﺟﻮدة وﻛﻔاءة ﻣﻤارﺳات اﻟﻤراﻗﺒﺔ.


هل مسارات وأدوات جمع البيانات موحدة لضمان أن المعلومات المج ّمعة من مختلف المواقع
والمستويات يتم الحصول عليها بطرق متشابهة وستكون لها معاني متشابهة؟



هل يتم التخلﺺ من حاالت تكرار جمع البيانات قدر اإلمكان؟



هل توفّر البيانات التي يتم جمعها من مختلف مجاالت النوعية (مﺜل جودة الخدمة وأداء الموظفين
ونتائج األطفال وما إلﻰ ذلك) صورة عريضة ومنسقة للنوعية؟



هل يوجد في البرنامج نظام قائم (مﺜل نظم المعلومات اإلدارية) يسمﺢ بتجميع البيانات بطريقة
مفيدة للبرنامج ،بما في ذلك قادة البرنامج والعاملين في الزيارات المنزلية؟



هل يضمن البرنامج أالّ يضع مسار جمع البيانات أعبا ًء مفرطة علﻰ زائري المنازل؟

اﻟﻬدف 2
هناك ما يكفي من القدرات لتطبيق نظام ضامن الجودة واملراقبة.
اﻟﻤقﻴاس  :1ﻫﻨاك تﻮﺟﻴﻬات ﺳﻴاﺳاتﻴﺔ ﻓﻲ ﻣا يﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴات ﻋﻦ اﻟﻤراﻗﺒﺔ وﺿﻤان
اﻟجﻮدة.


هل أدوار العاملين في زيارة المنازل (مﺜل الزائرين والمشرفين) وقادة البرنامج المتعلقة بالمراقبة
وضمان الجودة محددة بوضوح وهل يتم توصيلها عبر البرنامج؟



هل أنواع المهارات المطلوبة (مﺜل جمع البيانات وتحليل البيانات واستخدام/انعكاس البيانات)
مﺬكورة بوضوح في وﺛائق السياسات/البرنامج؟



هل تتم مراجعة وتحديث هﺬه األدوار والمسؤوليات مع تغير احتياجات/ظروف البرنامج؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن اﻟﻤﺸارﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤراﻗﺒﺔ وﺿﻤان اﻟجﻮدة اﻟﺨﺒر َة واﻟﻤﻬارات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.


هل جميع العاملين في زيارة المنازل وقادة البرنامج المنخرطين في المراقبة وضمان الجودة
مد ﱠربون ومدعومون لمراقبة معايير ولوائﺢ البرنامج ،بما في ذلك عمليات جمع البيانات ذات الصلة؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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هل هناك مسارات واضحة (أي منطقية ومحددة بوضوح) بين الخدمات المقدمة والنتائج
المتوسطة والطويلة األجل للبرنامج؟



هل هناك عدد كاف من الموظفين لمراقبة االمتﺜال لمعايير ولوائﺢ جودة البرنامج؟



هل هناك أدوار جديدة للموظفين مطلوبة ألنشطة المراقبة وضمان الجودة؟


إذا كان األمر كﺬلك ،فهل هناك خطط لمعالجة هﺬه االحتياجات الناشئة؟

اﻟﻬدف 3
تُستخدم نتائج نظام املراقبة وضامن الجودة لتوجيﻪ دعم العاملني والتطور
املهني إﱃ جانب تخطيط املوارد البﴩية.
اﻟﻤقﻴاس  :1تُﺴﺘﺨدم اﻟﺒﻴاﻧات ﻋﻦ ﺟﻮدة ﺑرﻧاﻣﺞ زيارة اﻟﻤﻨازل ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ تﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒرﻧاﻣﺞ.


هل يجري جمع وفحﺺ البيانات المتعلقة بتنفيﺬ وأﺛر معايير الجودة لتحديد مجاالت تحسين
برنامج زيارة المنازل؟


هل يمتلك قادة البرنامج المهارات والمعرفة المطلوبة لتفسير البيانات وضمان تحسينات
البرنامج وكفاءتﻪ؟



هل هناك مسار لتقدير إنجازات وتحسينات جودة البرنامج (علﻰ سبيل المﺜال ،اعتماد البرنامج أو
الشهادات ،أو حوافز مالية ،الﺦ) و/أو معالجة أوجﻪ القصور في جودة البرنامج؟



هل يجري تقديم وإبالغ البيانات التي ُجمعت عن البرنامج إلﻰ جميع أصحاب المصلحة (مﺜل زائري
المنازل والمشرفين وصناع السياسات واألهل وما إلﻰ ذلك) بطريقة سهلة االستخدام؟؟

اﻟﻤقﻴاس  :2يجري اﺳﺘﺨدام ﺑﻴاﻧات اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﻟدﻋﻢ زاﺋري اﻟﻤﻨازل وتﻄﻮرﻫﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ.


فرصا لزائري المنازل للوصول إلﻰ المعلومات التي تم جمعها من مراقبة النوعية
هل يوفّر البرنامج ً
وللتﺄمل فيها بحيث يتسنﻰ لهﺬه المعلومات أن تفيد ممارساتهم؟



هل تتوافر الموارد الالزمة لضمان تلقي زائري المنازل الدعم (مﺜل التوجيﻪ والتدريب والمواد)
لمعالجة مجاالت التحسين التي يتم تحديدها من خالل عمليات المراقبة؟



هل تُستخدم نتائج المراقبة لتوجيﻪ عروض التطوير المهني للعاملين في زيارة المنازل؟

اﻟﻤقﻴاس  :3يﺘﻢ اﺳﺘﺨدام اﻟﺒﻴاﻧات ﻣﻦ ﻧﻈام اﻟﻤراﻗﺒﺔ وﺿﻤان اﻟجﻮدة ﻹﻋﻼم تﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸريﺔ.

16



هل يجري جمع وفحﺺ البيانات من نظام المراقبة وضمان الجودة إلعالم تخطيط الموارد البشرية؟
تابع املقياس يف الصفحة التالية.
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هل يمتلك قادة البرامج المهارات والمعرفة المطلوبة لتفسير البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة
بتخطيط الموارد البشرية؟





هل يستخدم البرنامج البيانات لتوقّع عدد األفراد الالزم لتحقيق أهداف الخدمة؟

هل ت ُستخدم بيانات المراقبة وضمان الجودة في:


رصد عدد العاملين في زيارات المنازل ومهاراتهم ومؤهالتهم ومستويات التعويﺾ لهم؟



القيام بتوقعات (علﻰ سبيل المﺜال ،تقييم الطلب والعرض المستقبلييْن) حول الحجم والمهارات
والمؤهالت ومستويات التعويﺾ للعاملين في زيارة المنازل الالزمة للوصول إلﻰ معدالت الخدمة
المستهدفة أو الحفاظ عليها؟



رصد تبديل الموظفين والتعاطي مع األمر؟



إعالم التدريب واحتياجات التطوير المهني األخرى؟



إعالم ممارسات االستقطاب والتوظيف؟



القيام بتوقعات حول الخدمات التي يحتاج إليها السكان المستهدفون؟

 16نعني بﺬلك مسارا تقوم فيﻪ برامج زيارة املنازل بدراسة حاجات القوى العاملة الحالية واملستقبلية من أجل تنفيﺬ أهدافهم ،وبعدها وضع خطط لتلبية هﺬه الحاجات.
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ةركﺒملا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﰲ ﺔﻠﻣاﻌﻟا ىﻮقﻟا ةرداﺒﻣ
gro.ecrofkrowdoohdlihcylrae.www

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة اﻟﻌاﻟﻤﻴﺔ
www.issa.nl

ﻧﺘاﺋﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

www.r4d.org

