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مؤسسات استقبال مؤسسات استقبال مؤسسات استقبال 

   الطفولة الصغيرةالطفولة الصغيرةالطفولة الصغيرة

 
موقع المؤسسة ٌجب أن ٌكون بعٌد  ندن مدفد د د   -

مصا ر األضرار ال ً ق    حق األذى بأمن األطدادا  
و صح هم، كما ٌجب أن  كون المحالت مكٌدادة مدع 

 النشاطات االج مانٌة ال ربوٌة.
أن   وفر ن ى ال جهٌزات المالئمة لممارسة نشداط  -

 اس قبا  الطاولة الصغٌرة.
إبعا  ك  ما هو فدطدٌدر ندن األطدادا  مدن مدقدابد    -

كهربائٌة و مقابض ألبواب غٌر واقٌة وكذلد  ند م 
 اس عما  أراضً بموا  زلجة .

 

 كما    زم أٌضا بـ :

 الجمهورٌة الجزائرٌة ال ٌمقراطٌة الشعبٌة االلتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل● 
 وزارة ال جـارة

 م ٌرٌـة ال جـارة لوالٌـة بسكـرة

 مك ب  رقٌة الجو ة والعالقات مع الحركة الجمعوٌة
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  الدمدؤرف فدً  .00-01المرسوم ال ناٌـذي رقم
سب مدبدر  03هـ الموافق  0440محّرم نام  03

ٌح   شروط إنشاء مؤسسدات اسد دقدبدا   0501
الطاولة الصغٌرة و نظٌمها وسٌرها ومراقب هدا. 

 (91/9122//2بتاريخ  85)الجريدة الرسمية العدد 

 فصٌص فضاء  اف ً و فارجً ل دعدب والد درفدٌد   -
ٌس جٌب لمعاٌٌر األمن والسدالمدة لدادائد ة األطدادا  

 وكذل   فصٌص فضاء الس قبا  االولٌاء. 
 فصٌص نّ ة مراق  حسب الائة العمرٌة لدططدادا     -

 0المس قب ٌن ون  هم )المسداحدة الدالزمدة قد رهدا 
 م ر مربع لك  سرٌر(.

احدد ددرام مددقدداٌددٌدد   سددهددٌدد  الددوصددو  لدد دداددضدداءات   -
 المفصصة لططاا  المعوقٌن. 

إن ا  برنامج أسبونً ل وجبات الغذائٌة  الصدحدٌدة  -
و الم وازنة ٌع ه م ٌر المؤسسدة و ٌدؤشدر ند دٌد  

 الطبٌب و حاظ الطبق الشاه .
 ضمان الم ابعة الطبٌة المن ظمة من طر  طبٌب. -
 زوٌ  المؤسسة بك   جهٌزات كش   سربات الغاز  -

 و مكافحة الحرائق و كامٌرات مراقبة  اف ٌة. 

 االلتزامات التقنية لهذه المؤسسات● 

 
أالّ  س قب  أكثر من ن   األطاا  المدبدٌدن فدً قدرار  -

 االن ما .
  طبٌق برنامج نشاطات مالئمة الح ٌاجات األطاا . -
إبقاء األطاا   حت مسؤولٌ هم منذ الد دحداقدهدم فدً  -

الصباح إلى غاٌة مغا ر هم فً المساء، و س ٌمدهدم 
 إلى أولٌائهم أو األشفاص المرفص لهم.

 نظٌم ٌوم فً األسبوع السد دقدبدا  أولدٌداء األطدادا   -
 و مكٌنهم من االطالع ن ى ظرو  ال كا  بأطاالهم.

 طبٌق سعر ٌ الءم وطبٌعة نشاطها غٌر المربح، ال  -
سٌما بالنسبة لططاا  المحرومٌن الم كا  بهدم مدن 

 طر  الجمعٌات.



 مؤسسات اس قبا  الطاولة الصغٌرة   مث  فً :
  ور الحضانة -
 روضات األطاا  -
 المؤسسات الم ع  ة االس قبا  -

  ولى هذه المؤسسات مهمة اس قبا  األطاا  والسهدر 
ن ى نموهم وأمنهم ورفاهٌ هم وكذا إ ماجهم اج مانٌا 
وم رسٌا. زٌا ة ن ى ذل    ولى المهام اآل دٌدة حسدب 

 ك  مؤسسة :

 روضة األطفال : - ما المقصود بها ؟  ●

( . س قب  األطاا  البالغٌن من العمر أكثر مدن ثدال) )
( سدندوات، و دكد ّد  ند دى 3سنوات إلى أق  من ست )

 الفصوص بما ٌأ ً :
 

ضمان ال نمٌة الحركٌة والذهنٌة ل طا  و حضدٌدره  -
 لإل ماج االج مانً والم رسً؛

ال كا  المبكر باألطادا  الدمدعداقدٌدن أو الدمدصدابدٌدن  -
بمرض مزمن أو مسبب لعجز، وإ ماجهم فً الوسط 

 االج مانً والم رسً العا ي؛
 حضٌر الطا  وفق برنامج  ربوي مقرر لد د دربدٌدة  -

 ال حضٌرٌة المعمو  بها فً وزارة ال ربٌة الوطنٌة؛
 ناٌذ برامج ال كا  البٌ اغوجً وال ربوي المقررة  -

 من طر  الوزارة المك اة بال ضامن الوطنً؛
ال كا  المبكر باألطاا  الك شا  مواهبهم و رقٌ ها  -

 وصق ها؛
 ددنددظددٌددم نشدداطددات  ددرفددٌددهددٌددة فددً إطددار الددبددرامددج  -

 البٌ اغوجٌة؛ 
مسان ة ومرافقة األولٌاء فً  ربٌدة أطدادالدهدم، ال  -

سٌما المرأة العام ة قص   مكٌنها من ال دوفدٌدق بدٌدن 
 الحٌاة المهنٌة والحٌاة العائ ٌة.

 

 المؤسسة متعددة االستقبال : -

( أشهر إلدى أقد  مدن . س قب  األطاا  ما بٌن ثال) )
( سنوات، و ك ّد  ند دى الدفدصدوص، حسدب 3ست )

الائات العمدرٌدة، بدمدمدارسدة الدمدهدام الدمدفدولدة لد ار 
 الحضانة وروضة األطاا .   بما ٌأ ً :

 

ضددمدان الد ددندمددٌدة الدحددركدٌددة والددذهدنددٌدة لد ددطدادد   -
 و حضٌره لإل ماج االج مانً والم رسً؛

 
ٌمنع منعا با ا أن ٌ ٌر صاحب مؤسسة مدؤسدسد دٌدن  -

 فً وقت واح . 
ضرورة اس مرار نشاط  هذه المؤسسات ن دى مد ار   -

السنة ماند ا أٌدام الدراحدة األسدبدوندٌدة و األندٌدا  
 الرسمٌة 

فً حا  ن م ام ثا  صاحب المؤسسة لد دمدحدضدر أو   -
االنذار الم رج فً حق  فً المّرة األولى ق  ٌدؤ ي 

أشدهدر و فدً حدا   .ذل  إلى غ ق المؤسسة لمّ ة 
أشدهدر مدع سدحدب  3 كرار المفالاة  دغد دق لدمدّ ة 

 االن ما .

 مؤسسات استقبــال الطفولـة الصغيــرة

 هام جًدا   ●

 مهامها  ●

 دار الحضانة : -

( . س قب  األطاا  البالغٌن من العمر ما بدٌدن ثدال) )
( سنوات، و ك ّ  ن ى الدفدصدوص .أشهر إلى ثال) )

 بما ٌأ ً :
 ر كز أساسا ن ى الد دندشدٌدط الدندادسدً الدحدركدً  -

ل رضٌع والطا  والعمد  ند دى  دحدضدٌدره لدإل مداج 
االج مانً، كدذلد  الدندظدافدة الدغدذائدٌدة والدجدسد ٌدة 

 والمحٌطٌة والهن ام ل رضٌع والطا  معا؛
 ندظدٌدم نشداطدات  درفدٌدهدٌدة فدً إطدار الدبدرامدج  -

 البٌ اغوجٌة؛
مسان ة ومرافقة األولٌاء فً  ربٌة أطادالدهدم، ال  -

سٌما المرأة العام ة قص   مكٌنها من ال وفٌق بدٌدن 
 الحٌاة المهنٌة والحٌاة العائ ٌة؛


