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 )...FCC) بأن الشبكات والبرامج العائلیة عالیة الجودة لرعایة الطفل (DECEتؤمن شعبة التعلیم للطفولة المبكرة (
 

) التابعة للشبكة ببناء الثقة من FCCتقوم فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (. تحترم االختالفات وتقدرھا. 1
بما في ذلك، على  -مجتمع یشعر فیھ جمیع األطفال والعائالت والموظفین بالترحیب والتضمین، ویتقبلون التنوع في العدید من األشكال  خالل إنشاء

ات االحتیاجسبیل المثال ال الحصر: العرق والخلفیة اإلثنیة والحالة االجتماعیة االقتصادیة واللغة األصلیة ودولة المنشأ وحالة الھجرة والقدرة و
 {الثقة} الخاصة والدین والنوع االجتماعي والتعبیر عن النوع االجتماعي والتوجھ الجنسي ووضعیة السكن والخلفیة الثقافیة والخبرة.

 
) بخلق بیئات صحیة FCCتقوم فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل ( . تخلق بیئات آمنة وإیجابیة. 2  

 {بیئة داعمة} عیة وقابلة للتنبؤ لجمیع األطفال والعائالت والعاملین.ورا
 

) FCCتُشرك فرق قیادة الشبكة و وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (تطور التعلم القائم على اللعب والرعایة التجاوبیة. . 3
اللعب والمتناسبة مع مرحلة النمو، كما تتأكد من التدریس یقوم على جوانب القوة واالھتمامات األطفال في العدید من التجارب التعلیمیة القائمة على 

 {تدریس صارم} واالحتیاجات الفردیة لألطفال.
 

فل تبني فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الط. تعزز أدوار العائالت بصفتھم مقدمي رعایة أساسیین ومعلمین ومناصرین. 4
{عالقات  ) العالقات مع العائالت والمجتمعات المحلیة بھدف تقدیم فرص ھادفة وموارد تدعم نمو األطفال ورفاه العائلة بأسرھا.FCCالعائلیة (

 قویة بین العائلة والمجتمع}
 

) FCCرامج العائلیة لرعایة الطفل (تستخدم فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالب. العمل تعاونیاً نحو التحسین المتواصل للجودة. 5
 {معلمون متعاونون} البیانات لتحسین نوعیة الشبكة والبرنامج بالشراكة مع العائالت والمجتمعات المدرسیة.

 
وتستخدم ثقافة ) التابعة للشبكة FCCتبني فرق قیادة الشبكة وفرق التعلیم الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (. إظھار قیادة استراتیجیة. 6

 {قیادة مدرسیة فعَّالة} تنظیمیة وھیكلیة وموارد لتعزیز وتنفیذ رؤیة مشتركة حول الجودة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            2 

ر االختالفات.1  . البرامج عالیة الجودة تحترم وتقّدِ
التابعة للشبكة ببناء الثقة من خالل إنشاء مجتمع ) FCCتقوم فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل ( 

بما في ذلك، على سبیل  -یشعر فیھ جمیع األطفال والعائالت والموظفین بالترحیب والتضمین، ویتقبلون التنوع في العدید من األشكال 
لة المنشأ وحالة الھجرة والقدرة واالحتیاجات المثال ال الحصر: العرق والخلفیة اإلثنیة والحالة االجتماعیة االقتصادیة واللغة األصلیة ودو

 {الثقة} الخاصة والدین والنوع االجتماعي والتعبیر عن النوع االجتماعي والتوجھ الجنسي ووضعیة السكن والخلفیة الثقافیة والخبرة.
 

 فرق قیادة الشبكة...
 عم العائلة.مدراء الشبكات، ومدراء التعلیم، والمدراء التنفیذیین، ومجالس اإلدارة، والمالك، ومدربي التدریس، وأخصائیي الصحة العقلیة، وموظفي د أمثلة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   )                                                                                                                            FCC(تعزز مناخ الثقة واالنتماء والتعاون حیث یشعر جمیع األطفال والعائالت وفرق التدریس بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل   1.1 
 والعاملین بالترحاب وأنھم متضمنین في البرنامج.

م التدریب والموارد لدعم تدریس متجاوب ثقافیاً ولدعم مشاركة العائالت، ولضمان     2.1  تقّدِ
   أن تكون بیئات التعلم مجھزة بمواد تعلیمیة متنوعة لغویاً.        

 ) والعاملین بھا للتفكیر في ومعالجة آثار العنصریة الھیكلیةFCCس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (نموذجة ودعم فرق التدریس التدری   3.1
 والتحیز الضمني في البرنامج والمجتمع.        

 ) والعاملین الذین یعكسون الھویات والخبرات للمجتمعات المحلیة  FCCتستقطب األطفال والعائالت ومقدمي البرامج العائلیة لرعایة الطفل (    4.1
 التي یخدمونھا. 

 تخصص موارد البرنامج لتعزیز فرص ومحصالت شاملة ومتكافئة لجمیع األطفال والعائالت.   5.1
 ان حصول جمیع األطفال والعائالت على) والوكاالت األخرى والشركاء المجتمعیین لضمNYCDOEتعمل مع إدارة التعلیم لمدینة نیویورك (    6.1
 الخدمات والموارد وأشكال الدعم التي یحتاجونھا.        

 

 )...FCCفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (
الستشاریین مقدم الخدمة في الموقع، والمساعدین، وغیرھم من الموظفین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین االحتیاطیین والمتطوعین وا أمثلة:

 والمتدربین

 نھم متضمنون في البیئة التعلیمیة.وأ تعزز مناخاً من الثقة واالنتماء والتعاون حیث یشعر جمیع األطفال والعائالت والعاملون اآلخرون بالترحاب   7.1
 في مواد تعلیمیة متنوعة ثقافیاً ولغویاً. ’ئالت، وتشجع األطفال على االنخراتتبنى ممارسات تدریس یتمیز بالتجاوب الثقافي وإشراك للعا   8.1
 التعلم. تفكر بشكل متواصل بتأثیرات العنصریة المنھجیة والتحیز الضمني على بیئة  9.1

 وتوفِّر الفرص لألطفال إلظھار تعلمھم بطرق مختلفة. تقوم بتنویع االستراتیجیات واألنشطة لتلبیة االحتیاجات الفردیة لجمیع األطفال في بیئة التعلم، 10.1
 تتعاون مع فریق قیادة البرنامج لتوصیل جمیع األطفال والعائالت بالخدمات والموارد  وأشكال الدعم التي یحتاجونھا. 11.1
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 . تخلق البرامج عالیة الجودة بیئاٍت آمنة وإیجابیة.2

) التابعة للشبكة بخلق بیئات صحیة وراعیة وقابلة للتنبؤ FCCتقوم فرق القیادة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل ( 
 {بیئة داعمة} لجمیع األطفال والعائالت والعاملین.

 

 الشبكة...فرق قیادة 
 عم العائلة.مدراء الشبكات، ومدراء التعلیم، والمدراء التنفیذیین، ومجالس اإلدارة، والمالك، ومدربي التدریس، وأخصائیي الصحة العقلیة، وموظفي د أمثلة:

 األطفال والعائالت وفرق التدریس بالبرامج العائلیةتضع توقعات وتمثِّل قدوة وتعزز ھذه التوقعات للتعامل باحترام متبادل وبناء عالقات ثقة بین     1.2 
 ) وجمیع العاملین.FCCلرعایة الطفل (          

 ) وجمیع الموظفین یتلقون التدریب والموارد والدعم الالزم لتطویر                FCCالتأكد من أن فرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (    2.2
 العاطفي لألطفال وتعزیز السلوك اإلیجابي.-التعلم االجتماعي          

ق الجداول لتلبیة احتیاجات األطفال والعائالت والعاملین بشكٍل فعَّال.     3.2  تنّسِ
 تتأكد من أن جمیع مواقع البرامج آمنة وودیة، وتلبي احتیاجات األطفال والعائالت والعاملین.    4.2
 ضمان تزوید مواقع البرامج بالكمیات الكافیة من المواد عالیة الجودة.    5.2
 بالشراكة مع العائالت. تضمن مراقبة وادارة ناجحة لصحة وسالمة األطفال ولتلبیة متطلبات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة    6.2

 

 )...FCCفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (
الستشاریین مقدم الخدمة في الموقع، والمساعدین، وغیرھم من الموظفین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین االحتیاطیین والمتطوعین وا أمثلة:

 والمتدربین

 تمثِّل قدوة وتبني عالقات ثقة بین األطفال والعائالت وجمیع العاملین.     7.2
 االجتماعي/ االنفعالي لألطفال وتستخدم استراتیجیات متناسبة مع المرحلة العمریة من أجلتعزیز السلوك اإلیجابي.تضع أساساً للتعلیم     8.2
 .تطبق جدول یتمیز باالستمراریة ولكنھ مرة یلبي احتیاجات األطفال الصغار    9.2

 تستغل عمداً كل جزء من الیوم لدعم العادات اآلمنة والصحیة.  10.2
 إعداد البیئات الصفیة بحیث تتوفر الفرصة لألطفال للتفاعل مع اآلخرین واالنخراطفي أنشطة مستقلة.تقوم ب  11.2
 متطلبات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة.سالمة األطفال وتلبیة تتشارك مع العائالت والعاملین اآلخرین لدعم مراقبة وادارة صحة و  12.2
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 عالیة الجودة بتطویر التعلم القائم على اللعب والرعایة التجاوبیة. . تقوم البرامج3
) المرتبطة بالشبكة في العدید من التجارب FCCتُشرك فرق القیادة للبرنامج وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل ( 

التدریس یقوم على جوانب القوة واالھتمامات واالحتیاجات الفردیة التعلیمیة القائمة على اللعب والمتناسبة مع مرحلة النمو، كما تتأكد من 
 {تدریس صارم} لألطفال.

 

 فرق قیادة الشبكة...
 عم العائلة.مدراء الشبكات، ومدراء التعلیم، والمدراء التنفیذیین، ومجالس اإلدارة، والمالك، ومدربي التدریس، وأخصائیي الصحة العقلیة، وموظفي د أمثلة:

 تضع منھجاً للتعلم واالستقصاء یقوم على اللعب وتؤسس نموذجاً لھ وتعززه.  1.3 
 ) بالتدریب المالئم والموارد والدعم المتواصل لتطبیق FCCتزّود العاملین وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (  2.3

 علیم متعددة األعمار.منھج تعلیمي معتمد على األبحاث ومتناسب مع لبیئات الت       
 ) على التدریب المناسب والمواد والوقت لتنفیذ مسحاً صحیحاً دقیقاً FCCتتأكد من حصول العاملین وفرق الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (  3.3 

 وأدوات تقییم یمكنھا تنویر التدریب والتدریس.       
 ) في دورة متواصلة من جمع وتحلیل البیانات بما في ذلك بیانات التقییم األصلیة،FCCتدعم فرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الطفل العائلیة (  4.3 

 لدعم الممارسة.        
 تفكیر والتخطیط التعاوني.فرصاً متناسبة ومقصودة لل (FCCتضمن أن یكون لدى فرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الطفل العائلیة (  5.3

 

 )...FCCفرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الطفل العائلیة (
الستشاریین مقدم الخدمة في الموقع، والمساعدین، وغیرھم من الموظفین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین االحتیاطیین والمتطوعین وا أمثلة:

 والمتدربین

 تقوم بتسییر التعلم واالستقصاء القائمین على اللعب.     6.3
 تستخدم منھاجاً مالئماً للعمر وقائماً على األبحاث لدعم تعلم األطفال في جمیع نواحي النمو.     7.3
 توّسع تفكیر األطفال ومھارات التواصل لدیھم من خالل التفاعالت المقصودة.   8.3
 جمع وتحلیل واستخدام البیانات:تطّبِق دورة متواصلة من    9.3

 حول معارف ومھارات واھتمامات األطفال من خالل المراقبات والتفاعل مع األطفال والعائالت جمع البیانات ●
 لفھم كیف ینمو األطفال ویتعلمون بشكل متواصل وذلك باستخدام نظام تقییم موثوق قائم على البحث تحلیل البیانات ●
 التي تدعم نمو جمیع األطفال بشكٍل متواصل الممارسةاستخدام البیانات لتنویر  ●

 ) األخرى ضمن الشبكات وعبرھا للتفكیر FCCتتعاون بشكٍل متنظم مع العاملین اآلخرین وفرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الطفل العائلیة (  10.3
 وتخطیطھ. بالتدریس        
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  . البرامج عالیة الجودة تعزز أدوار العائالت بصفتھم مقدمي رعایة أساسیین ومعلمین ومناصرین4 

) العالقات مع العائالت والمجتمعات المحلیة بھدف FCCتبني فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الطفل العائلیة ( 
 {عالقات قویة بین العائلة والمجتمع} ه العائلة بأسرھا.تقدیم فرص ھادفة وموارد تدعم نمو األطفال ورفا

 

 فرق قیادة الشبكة...
 عم العائلة.مدراء الشبكات، ومدراء التعلیم، والمدراء التنفیذیین، ومجالس اإلدارة، والمالك، ومدربي التدریس، وأخصائیي الصحة العقلیة، وموظفي د أمثلة:

 ) بالتدریب والموارد ذات الصلة والمستجیبة FCCتزوید جمیع موظفي الشبكة وفرق التدریس التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (    1.4 
 ثقافیاً، والدعم المستمر المتعلق بالمشاركة العائلیة.         

ل قدوة وتقدم الدعم المتواصل، والتواصل المتبادل مع العائالت حول جوانب القوة واالحتیاجات واالھتمامات واألھداف للعائالت وأط    2.4  فالھم،تشّكِ
 باإلضافة إلى تقدم العائالت واألطفال تجاه تحقیق ھذه األھداف.        
 العائالت. ت التي تدعم اھتمامات واحتیاجات وأھدافتنمیة العالقات مع األفراد المجتمعیین والمنظما    3.4
 من التعلم من بعض ودعم بعضھم البعض. توفِّر الفرص للعائالت للتواصل مع العائالت األخرى بالبرنامج والمجتمع المدرسي بحیث یتمكنون    4.4
 والمجتمع. في الشبكة،خلق بیئة تركز على العائالت وتقوم بتمكینھا بصفتھم شركاء وقادة ومناصرین     5.4
ق الخدمات لألطفال والعائالت المنتقلین من وإلى بیئات رعایة مبكرة    6.4  وبیئات تعلیمیة مختلفة. تدعم وتنّسِ

 

 )...FCCفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (
الستشاریین مقدم الخدمة في الموقع، والمساعدین، وغیرھم من الموظفین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین االحتیاطیین والمتطوعین وا أمثلة:

 والمتدربین

 وأطفالھا، باإلضافة إلى تقدم العائالتللعائالت  تنخرط في تواصل مستمر ثنائي االتجاه مع العائالت حول جوانب القوة واالحتیاجات واألھدف    7.4
 واألطفال تجاه تحقیق ھذه األھداف.        
 تدعو العائالت للمراقبة في غرف صفوف أطفالھم والمشاركة في تعلم أطفالھم الیومي.    8.4
 توفِّر الفرص للعائالت لبناء المھارات التي تدعم تعلم ونمو أطفالھم.    9.4

 تصل بین العائالت والموارد المناسبة لدعم احتیاجاتھم وأھدافھم الخاصة بھم وبأطفالھم.  10.4
 والشبكة. توفِّر الفرص للعائالت للخدمة كشركاء وقادة ومناصرین في بیئة التعلم  11.4
د العائالت بالمعلومات وأطراف لالتصال وذلك لدعم عملیة االنتقال من وإلى البیئات  12.4  تعلیمیة المختلفة.ال تزّوِ
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 تعمل البرامج عالیة الجودة تعاونیاً نحو التحسین المتواصل للجودة. .5
) البیانات لتحسین نوعیة الشبكة والبرنامج FCCتستخدم فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (

 {معلمون متعاونون} المدرسیة. بالشراكة مع العائالت والمجتمعات
 

 فرق قیادة الشبكة...
 عم العائلة.مدراء الشبكات، ومدراء التعلیم، والمدراء التنفیذیین، ومجالس اإلدارة، والمالك، ومدربي التدریس، وأخصائیي الصحة العقلیة، وموظفي د أمثلة:

 )، والعائالت حول نقاط القوة والجوانبFCCالسعي النشط للحصول على آراء العاملین وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (   1.5 
 التي تحتاج إلى تحسین في البرامج والشبكات.         

 خبرات تعلیمیة مع القادة اآلخرین.   تعتمد نموذجاً من الممارسة التأملیة، وتحدد أھدافاً مھنیة، وتنخرط في   2.5 
 حول نقاط القوة ومجاالت ) بانتظام بتعلیقات فردیة قائمة على األدلةFCCتزوید الموظفین وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (    3.5

 النمو، مع الخطوات التالیة القابلة للتنفیذ.        
 أھداف الموظفین الفردیة/ مقدمي الخدمة وأھداف البرنامج باینة للموظفین ومقدمي الخدمة للتعلم المھني التي تتوافق معتحدید أو توفیر فرص مت   4.5
 والشبكة.       

 ) والوكاالت األخرى والشركاء المجتمعیین لتحسین جودة البرنامج والشبكة.NYCDOEتتعاون مع ادارة التعلیم لمدینة نیویورك (    5.5 
 االنخراط في دورة متواصلة من جمع وتحلیل واستخدام البیانات حول جودة الشبكة بالتعاون مع    6.5

 العاملین ومقدمي الخدمات والعائالت والمجتمعات المحلیة:            
 ئلة، والمجتمع المحلي، والبرنامج)من العدید من المصادر وعلى مستویات متعددة (الطفل، وفریق التدریس، والبیئة التعلیمیة، والعا جمع البیانات ●
 لتحدید جوانب القوة للبرنامج والشبكة والمجاالت التي یلزم تحسینھا تحلیل البیانات  ●
 لتخطیط أھداف البرنامج ودعم تحسین الجودة المتواصل بالمعلومات الالزمة. استخدام البیانات ●

 

 )...FCCفرق التدریس الخاصة ببرامج رعایة الطفل العائلیة (
الستشاریین مقدم الخدمة في الموقع، والمساعدین، وغیرھم من الموظفین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین االحتیاطیین والمتطوعین وا أمثلة:

 والمتدربین

 .تستقطب اآلراء بنشاط من العائالت حول جوانب القوة الخاصة بالبرنامج والمجاالت التي تحتاج لتحسین     7.5
 وتحسین الممارسات. تتفكر بانتظام بجوانب القوة الفردیة لدیھا والجوانب التي تحتاج لتحسین بھدف وضع أھداف مھنیة     8.5
 مجال تعلیموالسعي نحو الفرص للتعلم من المھنیین األخرین في  تحدید الخبرات التعلیمیة المتوافقة مع أھدافھا الذاتیة وأھداف البرنامج واالنخراط فیھا،    9.5

 الطفولة المبكرة.        
 نوعیة البرنامج. تقدیم اآلراء لفریق القیادة بالبرنامج حول جوانب القوة والصعوبات والفرص لتحسین   10.5
 جودة البرنامج. لتحسین)، والوكاالت األخرى، والشركاء المجتمعیین NYCDOEتنخرط بفعالیة مع طاقم الدعم من إدارة التعلیم لمدینة نیویورك (   11.5
 والمجتمعات لوضع األھداف وتنویر التحسین المستمر التعاون مع فریق قیادة البرنامج والشبكة، وموظفي الشبكة، وفریق التدریس، والعائالت،   12.5
 للجودة.         
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 . تظھر البرامج عالیة الجودة قیادة استراتیجیة.6
) وتستخدم ثقافة تنظیمیة وھیكلیة FCCتبني فرق قیادة الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة عالیة الجودة لرعایة الطفل ( 

 {قیادة مدرسیة فعَّالة} وموارد لتعزیز وتنفیذ رؤیة مشتركة حول الجودة.
 

 فرق قیادة الشبكة...
 اء التنفیذیین، ومجالس اإلدارة، والمالك، ومدربي التدریس، وأخصائیي الصحة العقلیة، وموظفي دعم العائلة.مدراء الشبكات، ومدراء التعلیم، والمدر أمثلة:

 ) والعائالتFCCوفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل ( تخلق رؤیة إلزامیة لجودة البرنامج والشبكة بعیدة األمد بالشراكة مع العاملین   1.6 
 والمجتمعات المحلیة وإبالغھا للمعنیین.        
 ، المحافظة علیھم، وتقدیم فرص قیادة ھادفة للعاملین.FCC(استقدام وتوظیف موظفین أكفاء ومقدمي الخدمات العائلیة لرعایة الطفل (    2.6
 والمجتمعات للعمل من أجل خلق )، والعائالت،FCCالطفل (بناء ثقافة تنظیمیة تحفز موظفي الشبكة، وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة    3.6

 رؤیة مشتركة للبرنامج، والحفاظ علیھا.        
 ) FCCوضع أدوار ومسؤولیات محددة ضمن البرنامج ونشرھا ضمن الشبكة وفرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة الطفل (    4.6

 وتبني عملیة عادلة ومتناسقة للمساءلة. 
ل عملیات تشغیل فعَّالة ومستدامة للشبكة والبرنامج.    5.6  وضع وتنفیذ أنظمة تسّھِ
 اعتماد ممارسات إداریة للمیزانیة والمالیة تتسم بالمسؤولیة من أجل موافقة الموارد بشكل استراتیجي مع رؤیة الشبكة والبرنامج.   6.6

 

 )...FCCالطفل (فرق التدریس الخاصة بالبرامج العائلیة لرعایة 
الستشاریین مقدم الخدمة في الموقع، والمساعدین، وغیرھم من الموظفین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین االحتیاطیین والمتطوعین وا أمثلة:

 والمتدربین

 ومشاركتھا مع األطراف المعنیة. تتعاون مع فریق قیادة البرنامج والشبكة والعائالت والمجتمعات المدرسیة لخلق رؤیة مشتركة للبرنامج     7.6
 تساھم في ثقافة تنظیمیة تدعم الرؤیة المشتركة للبرنامج.     8.6
 ماً.بناء مجتمع مدرسي یعكس الرؤیة المشتركة للبرنامج ویدفعھا قد     9.6

 تتبنى وتنقح وتنفِّذ أنظمة لدعم كافة جوانب جودة البرنامج.   10.6
 بیئة التعلم ذات األعمار المختلطة. تحدید االحتیاجات المتعلقة بالعاملین والمواد بنشاط وإبالغھا للمعنیین، واستخدام الموارد بفعالیة لتحسین   11.6
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