
اندیشی خود 
یک نظرسنجی برای ارائه دهندگان 

مراقبت از اطفال

_________________________________________ اسم:

_______________ شناسه رجستری: ____________ تاریخ:

٥ ۴ ۳ ۲ ۱ مهارت های تعلیمی کالیفرنیا در دوران طفلی

توسعه و یادگیری اطفال
من میفهمم که کودکان چگونه رشد میکنند و چگونه میتوانند رشد و یادگیری خود را ادامه دهند.

تنوع, فرهنگی و عدالت
من به تفاوت های فرهنگی احترام دارم و از شیوه های پاسخگو در کار خود با اطفال و خانواده 

هایشان برای ایجاد محیط یادگیری و فرهنگی  کوشش میکنم.

روابط، راهنمایی و تعامل
من میدانم که چگونه روابط مثبت ایجاد و حفظ شود، همچنان با دیگران ارتباط برقرار کنم و محیط 

اجتماعی عاطفی محترم را برای هدایت اجتماعی شدن اطفال در خانه FCC خود ایجاد کنم.

مشارکت فامیلی و جامعه
من روابط قوی با اطفال و فامیل های دارم که با آنها کار میکنم و درک میکنم که فامیل های مهم 
هستند در زندگی اطفال جوان. من در برقراری ارتباط مثبت خوب هستم و اطمینان دارم که در 

صورت لزوم فامیل ها را به منابع جامعه بسپارم.

توسعه زبان/لسان دوگانه
من درک زبان دوگانه را درک میکنم و مهارت های الزم برای حمایت از کودکان را در زبان اصلی و 

به زبان انگلیسی را دارم. من از استراتژی های محترمانه برای ایجاد ارتباط با خانواده استفاده میکنم.

نظارت، نمایش، ارزیابی و مستند سازی
من ارزش نظارت را درک میکنم و میدانم که چگونه اطفال را برای اهداف غربالگری و ارزیابی 

مشاهده کنم. از اسناد )یادداشت ها، نمونه های کاری، عکس ها، ویدیو ها و غیره( برای جمع آوری 
و به اشتراک گذاری یادگیری با اطفال و فامیل ها و برنامه های فعالیت های اطفال استفاده میکنم.

.CCIP لطفا برای تکمیل این فرم چند دقیقه را بگرید. پاسخ های شما به ما کمک می کند از آموزش و پشتیبانی پروگرام
 یک عالمت در ستون قرار دهید که دقیقا نشان دهنده میزان اعتماد به نفس شما در هر موضوع. از مقیاس ۱–٥ است

کلید شماره:
 ۱- این موضوع برای من جدید است.

۲- من چیزی در مورد این موضوع میدانم, اما 
 هنوز میخواهم بیشتر یاد بگیرم.

۳- من با این موضوع آشنا هستم و راحت در 
 جستجوی آن هستم.

 ٤- من در مورد این موضوع اطمینان دارم.

٥- من در مورد این موضوع تخصص کافی 
دارم و متوانم به دیگران کمک کنم.
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)EESD( بخش آموزش و پشتیبانی اولیه ،)CDE( بودجه توسط وزارت آموزش و پرورش کلیفرنیا



٥ ۴ ۳ ۲ ۱ مهارت های تعلیمی در دوران کودکی ایالت کلیفرنیا

ضرورتهای ویژه و مشارکت
من درک میکنم که چگونه محیط ها، فعالیت ها و تجهیزات الزم برای اطفال با نیازهای ویژه فراهم 
کنم. من با فامیلهای که اطفال آنها نیاز دارند و سایر ارائه دهندگان خدمات همکاری خواهم کرد اگز 

مناسب باشد.
محیط های یادگیری و برنامه های درسی

من درک میکنم که برنامه درسی چیست و متوجه هستم که برای اطفال من چه اهمیتی الزم است. 
من برنامه درسی را برنامه ریزی میکنم که حاوی محیط FCC من )داخل و خارج(، تقسیم 

اوقات ها و جریان عادی است، و از استراتژی های موثر برای حمایت از یادگیری و توسعه 
اطفال استفاده میکنم.

صحت،سالمت و تغذیه
کودکستان من با تمام دستورالعمل های صحت و سالمت محیط زیست مطابقت دارد. من برنامه ای 
روشن برای موارد اضطراری دارم و برای تغذیه مناسب، فعالیت های سالم و منابع برای اطفال و 

خانواده هایی که با آنها کار میکنم.

رهبری 
 FCC من در خود انعکاس شرکت میکنم و متوجه میشوم که بازتاب های مهم برای ارائه دهندگان

به عنوان اعضا در زمینه مراقبت های اولیه و آموزش است. من ارزش توسعه مهارت های رهبری 
شخصی و کار برای شناسایی مناطق برای بهبود مستمرمیدهم.

حرفهیی
من با یکپارچگی به عنوان یک حرفه ای رفتار میکنم و کسب و کار مراقبت از کودکستانم را بر 

اساس دستورالعمل های حرفه ای و اخالقی به رسمیت میشناسم.

اداره و نظارت
من  برنامه ریزی، توسعه و عملیات برنامه های مدیریت و نظارت بر برنامه FCC را درک میکنم 

و منابع انسانی و سیستم های عامل، سیاست ها و رویه های مناسب را راه اندازی میکنم.
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 لطفا سه حوزه شایستگی را که میخواهید در مورد اول بیشتر بدانید شناسایی کنید:

_______________________________________________________________________     -۱
_______________________________________________________________________     -۲
_______________________________________________________________________     -۳

کلید شماره:
 ۱- این موضوع برای من جدید است.

۲- من چیزی در مورد این موضوع میدانم, اما هنوز میخواهم 
 بیشتر یاد بگیرم.

 ۳- من با این موضوع آشنا هستم و راحت در جستجوی آن هستم.

 ٤- من در مورد این موضوع اطمینان دارم.

٥- من در مورد این موضوع تخصص کافی دارم و متوانم به 
دیگران کمک کنم.


