NCFE CACHE Level 2 Certificate Introducing
Caring for Children and Young People (blended learning)
 مست ـ ـ ـوى ثـ ـ ـ ـاني في تقـ ـ ـ ـديمNCFE CACHE شهـ ـ ـ ـادة
الرع ـ ـ ـ ـاية لألطـ ـ ـ ـ ـفال والشبـ ـ ـ ـاب

Introduction

مقدمة

This course is designed for new and existing childcare

يقدم هذا البرنامج مقدمة للممارسين الحديثين يف مرحلة

practitioners to gain the necessary skills to launch a

 الحصول على هذا.التعليم والرعاية يف الطفولة المبكرة

career in Early Years. With this qualification, learners

المؤهل هو عالمة على كفاءة المتدربة يف رعاية األطفال

are much more employable and can go on to work in a

والشباب وهي بداية مثالية إلعداد المتدربة ألي مهنة تعمل

rewarding nursery teacher role. The course gives a

.فيها بشكل مباشر مع األطفال والشباب

broad knowledge of childcare and prepares learners to
work in the childcare sector.

Target Audience
Teachers and Assistant Teachers in Nursery or KG.

الفﺋة المﺳتﮭدﻓة
.المعلمة أو مساعدة المعلمة يف حضانة أو مركز رياض األطفال

Guided Learning Hours

ﺳاعات التدريب

112 Hours (3 to 6 months)

) شهور6  إىل3(  ساعة112
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Course fees
ONLINE (Group discount available).
(UAE) Course Fee AED 4,500.
(KSA) Course Fee SR 4,500.

Learner Entry Requirements
✓ Learners must be at least 18 years of age.
✓ Learners must have a strong level of reading,
writing and communication skills.
✓ Learners must have a laptop, an email and

رﺳوم المؤھل التدرﯾﺑي
.)التدريب عبر االنترنت (تتوفر خصومات للمجموعات
. درهم4,500 (اإلمارات) تكلفة البرنامج
. ريال4,500 (السعودية) تكلفة البرنامج

شروط االلتحاق ﺑالمؤھل التدرﯾﺑي
. سنة18 ✓ أن ال يقل عمر المتدربة عن
.✓ القدرة على القراءة والكتابة
✓ القدرة على استخدام البريد االلكتروين والحاسب اآليل
.للبحث وإنجاز الواجبات المطلوبة للبرنامج

internet connection.

Course Topics

مخرجات التعلم

The learner needs to gain units to the value of 16

16 على المتدربة الحصول على وحدات تعليمية بمجموع

credits choosing from a selection of the following:

 ويمكنها اختيار من بين مجموعة من الوحدات.ساعة معتمدة

❖ Safeguarding the welfare of children and young
people - 3 credits

:التالية
 ساعات3( ❖ حماية األطفال والشباب من عنف واإلهمال

❖ Introductory awareness of sensory loss - 2 credits
❖ Importance of play for early learning - 6 credits
❖ Use food and nutrition information to plan a
healthy diet - 3 credits

)معتمدة
2( ❖ الوعي للتعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
)ساعات معتمدة
 ساعات6( ❖ أهمية اللعب يف مرحلة الطفولة المبكرة

❖ The value of play to young children - 3 Credits
❖ Young children's development - 2 credits
❖ Craft activities with young children - 2 credits
❖ Accident prevention and fire safety when
babysitting - 2 credits
❖ Caring for young children in a babysitting
environment - 2 credits

)معتمدة
❖ التغذية والتخطيط للنظام الغذايئ لألطفال الصغار والشباب
) ساعات معتمدة6(
) ساعات معتمدة3( ❖ تأثير اللعب على األطفال الصغار
) ساعات معتمدة2( ❖ نمو وتطور األطفال
) ساعات معتمدة2( ❖ األنشطة الحرفية مع األطفال الصغار
 ساعات2( ❖ الوقاية من الحوادث والسالمة من الحرائق

❖ Rights and responsibilities in relation to parenting
- 2 credits
❖ Parenting and healthy lifestyles - 2 credits
❖ Parenting a young baby - 2 credits

)معتمدة
) ساعات معتمدة2( ❖ الحقوق ومسؤوليات أولياء األمور
) ساعات معتمدة2( ❖ احترام وتقييم األطفال
 ساعات3( ❖ اللعب مع األطفال واألنشطة الترفيهية

❖ Respecting and valuing children - 2 credits
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)معتمدة

❖ Children's play and leisure activities in the
community - 3 credits
❖ Sharing learning experiences with children - 4

) ساعات معتمدة4( ❖ تبادل خبرات التعلم مع األطفال
يمكن للمتدر بة اختيار مجموعة من الوحدات لتحقق مجموع
. ساعة معتمدة16

credits
The learner can choose any of the above courses to
make a total of 16 credits.

Learning and Assessment

طريقة التقييم

Learners must achieve mandatory units and attend

يُتطلب من المتعلمة انجاز الوحدات اإللزامية وحضور الورشات

weekly classes ONLINE. Each learner has access to

 يتم تقييم المتدربات من خالل.التدريبية من خالل االنترنت

an online learning portal, which allows him or her to

 لكل طالبة.اختبار لكل محور باستخدام المنصة االلكترونية

download the training material, communicate with

 يمكنها من خالله تحميل:حساب الكتروين لمتابعة التعلم

the trainer, and complete course assessment. The

 وإنجاز، إرسال الواجبات، التواصل مع المدر بة،المواد التعليمية

learner can complete the program at his or her own

 يمكن للمتدربة استكمال البرنامج بدوام جزيئ أو.االختبارات

pace.

.كامل

Training Accreditation
Training is certified by CACHE NCFE (UK) and

اعتماد البرنامج
 ومركزCACHE NCFE الشهادة معتمدة من المجلس البريطاين

Arabian Child Education Consultants.
(UAE) Accredited by KHDA.
(KSA) Accredited by King Saud University.

After Completing this Program
Learners can apply for the Child Development
Associate (CDA) Credential.

.الطفل العريب
.(اإلمارات) الشهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية
.(السعودية) الشهادة معتمدة من جامعة الملك سعود

ﺑعد االنتهاء من البرنامج
 يفCDA يمكن للمتدر بة التقديم العتماد الزمالة الدولية
.USA الطفولة من المجلس األمريكي للمهنيين يف الطفولة

Learners can apply for NCFE CACHE Level 3

 مستوى ثالثNCFE CACHE يمكن للمتدر بة التقديم لدبلوم

Diploma for the Early Years Workforce (Early Years

.UK )للمهنيين يف الطفولة المبكرة (معلمة الطفولة المبكرة

Educator).
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