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اجلريدة الر�سمية العدد )978(

وزارة التنمية االجتماعية
قرار وزاري

رقم 212/ 2012
باإ�ضدار الالئحة التنظيمية لدور احل�ضانة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/32 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التنمية االجتماعية 
واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل الالئحة التنظيمية لدور احل�سانة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 90/19 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 
يعمل فـي �ساأن دور احل�سانة باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة
على املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفيق اأو�ساعهم طبقا الأحكامها خالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ العمل بها . 

املــادة الثالثــــة
يلغــى القـــرار الــــوزاري رقم 90/19 امل�سار اإليـــه ، كمــا يلغـــى كل ما يخالف الالئحة املرفقــة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الرابعــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ضدر فـي : 13 من �ضعبان 1433هـ 
املوافــــق :  3  من يوليـــــو 2012م  

حممد بن �ضعّيد بن �ضيف الكلباين
وزيـــــــــــــــــر التنميــــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــة
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الالئحة التنظيمية لدور احل�ضانة
الف�ضل االأول

تعريفات واأحكام عامة
املـــادة ) 1 ( 

كل  قرين  املبني  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة  اأحكام هذه  تطبيق  فـي 
منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

وزارة التنمية االجتماعية . الــــــــــــــــــوزارة : 
وزير التنمية االجتماعية . الـــــــــــــــــــوزير : 

وكيل وزارة التنمية االجتماعية . الــــــــــــــــــوكيل : 
املديرية العامة للتنمية االأ�سرية واملديريات العامة للتنمية االجتماعية  اجلهة املخت�ضة : 

ودوائرها باملحافظات والواليات ، كل ح�سب اخت�سا�سها .

موؤ�س�ســة اجتماعيـــة تربويــة تقــوم بتقديــم خدمــات الرعايـــة والعنايـــــة  دار احل�ضانــــة : 
لالأطفال وفقا الأحكام هذه الالئحة .

ال�سخ�ض الطبيعي اأو املعنوي ال�سادر له ترخي�ض بت�سغيل دار للح�سانة .  املرخـــــ�ص لـــه : 
املـــادة ) 2 ( 

تنق�سم دور احل�سانة اإىل : 
احل�سانة اخلا�سة التي ميتلكها اأو يديرها االأفراد اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سركات اإذا بلغ  اأ  - 

عدد االأمهات العامالت فيها )30( ثالثني عاملة فاأكرث .
احل�سانة اخلا�سة باجلاليات االأجنبية التي متتلكها اأو تديرها اجلاليات اأو ال�سركات  ب - 
االأجنبية بال�سلطنة حل�سانة اأبنائها اأو اأبناء اأي جن�سية اأخرى من غري العمانيني .
املراكز  اأحد  قبل  من  واالعرتاف  االعتماد  على  ح�سلت  التي  الدولية  احل�سانة  ج - 
املختلفة  اجلن�سيات  كافة  وت�ستقبل   ، بها  املعرتف  الدولية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 

على اأن تقوم باإعداد كتيب يت�سمن تعريفا بها وباأن�سطتها باللغة العربية .
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املـــادة ) 3 ( 
تهدف دور احل�سانة اإىل ما ياأتي : 

توفري بيئة تربوية اآمنة ومنا�سبة للطفل للتعلم واللعب .  اأ - 
تن�سئة الطفل تن�سئة �سحية �سليمة عقليا وج�سديا ومتكينه من اكت�ساب العادات  ب - 

ال�سحية واالجتماعية مبا يتفق مع اأهداف املجتمع وقيمه .
تعزيز ومراقبة النمو والتطور اجل�سدي الطبيعي للطفل . ج - 

غر�ض وتدعيم القيم ال�سلوكية االإيجابية لدى الطفل ودعم احلاجات االأ�سا�سية  د - 
له كاالنتماء والقبول االجتماعي واحرتام الذات وتقديرها . 

االكت�ساف املبكر للمواهب وقدرات الطفل االإبداعية والعمل على تنميتها . هـ - 
تر�سيخ لغة الطفل وذلك بتوفري الفر�ض واملجاالت التي ت�سجعه على التحدث  و - 

وا�ستعمال الكلمات واجلمل املنا�سبة فـي اأحاديثه اليومية .
تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بني دار احل�سانة واأ�سر االأطفال . ز - 

املـــادة ) 4 ( 
ال يجوز ت�سغيل دار احل�سانة اإال بعد احل�سول على ترخي�ض نهائي من الوزارة وفقا الأحكام 

هذه الالئحة ، ويجوز الرتخي�ض بفتح فرع اأو اأكرث لها بذات ال�سروط واالإجراءات .
املـــادة ) 5 ( 

يجب اأن يرفق بطلب احل�سول على  الرتخي�ض موافقات اجلهات االآتية : 
اأ - اجلهة املخت�سة . 

ب - البلدية املخت�سة .
ج - االإدارة العامة للدفاع املدين .

د - دائرة امل�ساريع بالوزارة .
املـــادة ) 6(  

يجوز للمرخ�ض له وقف ن�ساط دار احل�سانة موؤقتا ملدة ال تتجاوز �سنة بعد انتهاء العام 
العام  انتهاء  قبل  االأطفال  اأمور  واأولياء  املخت�سة  اجلهة  اإخطار  يتم  اأن  على   ، الدرا�سي 

الدرا�سي بـ )30( ثالثني يوما على االأقل . 
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املـــادة ) 7 ( 
يجوز للمرخ�ض له جتهيز وجبة غذائية �سحية متكاملة لالأطفال على اأن يحدد قيمتها 
بعد  اإال  املفعول  �ساري  التحديد  هذا  يعترب  وال   ، احل�سانة  لدار  الداخلية  لالئحة  وفقا 
اعتماده من البلدية املخت�سة ، وال يجوز له اإلزام اأولياء اأمور االأطفال باال�سرتاك فـي هذه 

الوجبة .

الف�ضل الثاين
�ضروط واإجراءات ترخي�ص دور احل�ضانة اخلا�ضة

املـــادة ) 8 ( 
ي�سرتط فـي طالب الرتخي�ض باإن�ساء دار احل�سانة اخلا�سة ما ياأتي : 

اأن يكــون عمانــي اجلن�سيــة اأو من مواطنــي دول جملــ�ض التعــاون لـــدول اخلليــج  اأ - 
العربية . 

اأن يكون متمتعا باالأهلية القانونية الكاملة . ب - 
اأال يكون قد �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن فـي جنايـــة ، اأو فـي جرميــة خملـــة  ج - 
بال�ســرف اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره اأو �سدر عفو عنه من ال�سلطات 

املخت�سة . 
اأن يكون حائزا على موؤهل علمي ال يقل عن الدبلوم املتو�سط اأو بكالوريو�ض فـي  د - 
جمال الرتبية اأو اخلدمة االجتماعية اأو علم النف�ض اأو علم االجتماع اأو فـي جمال 

الطفولة .
اأن تكون لديه خربة فـي جمال تخ�س�سه ال تقل عن �سنة . هـ - 

اأن يكون م�سجال وفقا الأحكام القوانني النافذة اإذا كان موؤ�س�سة اأو �سركة . و - 

املـــادة ) 9 ( 
النموذج  املخت�سة على  اإىل اجلهة  دار احل�سانة اخلا�سة  بت�سغيل  الرتخي�ض  يقدم طلب 

املعد لهذا الغر�ض ، ويرفق بالطلب امل�ستندات االآتية : 
ن�سخة من املوؤهل العلمي ل�ساحب الطلب ومن بطاقته ال�سخ�سية . اأ - 
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ن�سخــة من املوؤهــل العلمــي ملديــر دار احل�سانــة ومن بطاقتــه ال�سخ�سيــة اأو جــواز  ب - 

�سفره .
�سهادة عدم حمكومية بالن�سبة ل�ساحب الطلب . ج - 

موافقة وزارة التجارة وال�سناعة على اال�سم املقرتح لدار احل�سانة . د - 
�سهادة باإ�سافة ن�ساط دار احل�سانة فـي ال�سجل التجاري . هـ - 

املـــادة ) 10 ( 
تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  فيه  والبت  الطلب  بدرا�سة  املخت�سة  اجلهة  تلتزم 
ا�ستالمه ،  فاإذا ثبت لها توافر ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 8( من هذه الالئحة 
منحت طالب الرتخي�ض �سهادة بعدم املمانعة فـي البدء التخاذ االإجراءات الالزمة ، وفـي 
حالة رف�ض الطلب يجب اأن يكون الرف�ض م�سببا ، ويبلغ طالب الرتخي�ض بقرار الرف�ض .

املـــادة ) 11(  
يجب على طالب الرتخي�ض اأن يودع باأحد امل�سارف املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة تاأمينا 
فـي �سورة خطاب  التاأمني  يكون هذا  اأن  ، ويجوز  ريال عماين  األف   ) ماليا قدره )1000 
�سمان بنكي من اأحد امل�سارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة خال من اأي قيد اأو �سرط يقر فيه 

امل�سرف باأن يدفع الأمر اجلهة املخت�سة مبلغا يوازي التاأمني املذكور . 
املـــادة ) 12 ( 

ي�سدر الرتخي�ض النهائي بت�سغيل دار احل�سانة من الوكيل بعد ا�ستيفاء ال�سروط واالإجراءات 
املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة .

الف�ضل الثالث
�ضروط واإجراءات ترخي�ص دور احل�ضانة اخلا�ضة باجلاليات االأجنبية

املـــادة ) 13 ( 
تقدم طلبات احل�سول على الرتخي�ض بت�سغيل دور احل�سانة اخلا�سة باجلاليات االأجنبية 
بال�سلطنة على النموذج املعد لهذا الغر�ض وبالتن�سيق مع �سفارة بلد اجلالية املعتمدة لدى 

ال�سلطنة عن طريق وزارة اخلارجية .
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املـــادة ) 14 ( 
يكــون لكـــل دار ح�سانـــة خا�ســـة باجلاليـــات االأجنبيـــة جملـــ�ض اإدارة ال يقـــل عـــدد اأع�سائــــه 
عن خم�ســـــة ، وتكـــــون مدتــــه �سنتيـــن ، وي�سكـــل مــن املديــر وعــــدد من اأع�ساء اجلاليــة غيــر 
الدبلوما�سيني ، ويعتمد ت�سكيله من الوكيل ، وال يجوز اإجراء التعديل فـي ت�سكيله اإال بعد 

موافقة الوكيل .
ويتوىل جمل�ض االإدارة جميع �سوؤون دار احل�سانة ويكون م�سوؤوال عن اأعمالها .

املـــادة ) 15(  
يحظــر علـى دور احل�سانـة اخلا�سـة للجاليـــات االأجنبيـة قبـول اأي طفـل يحمــل اجلن�سيــة 
العمانية ، كما يحظر عليها اإبقاء طفل م�سجل لديها يكت�سب اجلن�سية العمانية بعد ذلك .

الف�ضل الرابع
�ضروط واإجراءات اإن�ضاء دور احل�ضانة الدولية

املـــادة ) 16 ( 
يقدم طلب احل�سول على ترخي�ض بت�سغيل دار احل�سانة الدولية اإىل اجلهة املخت�سة على 

النموذج املعد لهذا الغر�ض ، على اأن يرفق بالطلب ما ياأتي : 
ما يفيد االعرتاف بدار احل�سانة اأو اعتمادها من قبل اأحد املراكز اأو املوؤ�س�سات  اأ - 
اأن تكون دار احل�سانة فرعا من ح�سانات عاملية  اأو  الرتبوية املعرتف بها دوليا 

حتت اإدارة موؤ�س�سة تعليمية عاملية معرتف بها .
املراكــــز  قبـــل  مـــن  املعتمــدة  الدرا�سيـــة  والربامــج  املناهــج  بتطبيــق  كتابــي  تعهـد  ب - 

واملوؤ�س�سات التعليمية الدولية .
ج -  املناهج والربامج الدرا�سية املعتمدة التي �سيتم تطبيقها فـي دار احل�سانة ، وحتديد 
املوؤ�س�ســـة التعليميـــة امل�سرفـــة عليهـــا ، ونظــام التقويــم املعتمــد مــن قبــل املراكــــز 

واملوؤ�س�سات التعليمية الدولية .
ما يفيــد جتهيـــز مبنــى دار احل�سانـــة واملرافــق باالأثــاث واملعــدات والتجهيــــزات  د - 
وفقا  املرحلة  لهذه  املطلوبة  والتقنيات  التعليمية  والو�سائل  الرتبوية  واالألعاب 

للموا�سفات الواردة فـي هذه الالئحة .
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هـ - موافقات كافة اجلهات املعنية ، وال يجوز الرتخي�ض بت�سغيل دار احل�سانة الدولية 

قبل تقدمي هذه املوافقات .
املـــادة ) 17(  

يجب على طالب الرتخي�ض بت�سغيل دار احل�سانة الدولية وبعد احل�سول على الرتخي�ض 
اأن تكون هذه  ، على  العاملني بدار احل�سانة  املخت�سة موؤهالت  اأن يقدم للجهة  النهائي 

املوؤهالت معتمدة وفقا للنظم والقوانني املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 
الف�ضل اخلام�ص

�ضروط وموا�ضفات دور احل�ضانة
املـــادة ) 18 ( 

يجب اأن يتوافر فـي موقع دار احل�سانة ما ياأتي : 
اأ - اأن يكون فـي مكان هادئ بعيدا عن ال�سو�ساء .

ب - اأن يكون قريبا من العمران .
ج - اأن يكون فـي بيئة �سحية وتتوافر فيه �سروط ال�سالمة العامة .

د - اأن يكون بعيدا عن املن�ساآت ال�سناعية واأ�سالك ال�سغط العايل وامل�ستودعات القابلة 
لال�ستعال اأو اأي مواد �سارة بال�سحة العامة .

هـ - اأال يكون فـي منطقة منخف�سة اأو معر�سة للفي�سانات اأو االنهيارات .
و - اأن تكون الطرق املوؤدية اإليه اآمنة ومعبدة . 

املـــادة ) 19 ( 
يجب اأن يتوافر فـي مبنى دار احل�سانة ما ياأتي : 

اآخر قائم عن )5( خم�سة كيلو  دار ح�سانة  اأي مبنى  بينه وبني  اأال تقل امل�سافة  اأ - 
مرتات وي�ستثنى من هذا ال�سرط دور احل�سانة الدولية ودور احل�سانة اخلا�سة 

باجلاليات االأجنبية .
اأن يكون مطابقا لل�سروط ال�سحية والبيئية والرتبوية وال�سالمة العامة وفقا  ب - 

للقوانني واللوائح املعمول بها .
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االأر�ض  م�ساحة  اإطار  فـي  خا�سة  و�ساحة  اخلا�ض  مدخله  له  م�ستقال  يكون  اأن  ج - 
داخل  اأو مدر�سة خا�سة  رو�سة  اأو  دار ح�سانة  اأي  ي�سرتك مع  واأال   ، له  املحددة 
املبنى اأو مع اأي مبنى جماور اآخر فـي اأي مرفق اأو �ساحة ، ويجوز اال�ستثناء من 

هذا ال�سرط بناء على موافقة اجلهة املخت�سة كتابة .
اأن توجـــد بـــــه �سالـــة لالألعــــاب واالأن�سطـــة مــزودة بالو�سائـــل واالأدوات التعليميـــة  د - 

والرتفيهية املنا�سبة ل�سن االأطفال .
اأن يكون جمهزا جتهيزا كامال بو�سائل التربيد من النوع االآمن . هـ - 

، مثل  اأن يوجد به عدد كاف من احلجرات ال�ستعمالها كمرافق لدار احل�سانة  و - 
مكتب لالإدارة وغرفة للطعام وغرفة للزائر ال�سحي ومطبخ رئي�سي .

اأن تكون دورات املياه مزودة مبراحي�ض من النوع ال�سغري تتنا�سب مع عدد االأطفال  ز - 
واأعمارهم ، واأن تكون اأحوا�ض غ�سل اليدين على ارتفاع منا�سب ، ومزودة بكافة 

االحتياجات وامل�ستلزمات ال�سرورية لهذا الغر�ض .
اأن يوجد به فناء وا�سع مفرو�ض بالرمل الناعم ، اأو فر�ض ناعمة )تارتان( وحديقة  ح - 
مظلة  وجود  �سرورة  مع  املختلفة  الرتبوية  االأن�سطة  ملمار�سة  املبنى  �سور  داخل 

واقية من ال�سم�ض وبارتفاع منا�سب .
والنف�سي  العقلي  النمو  ت�ساعد على  باألعاب  ال�ساحة اخلارجية جمهزة  تكون  اأن  ط - 
واجل�سمي واالجتماعي ، واأن تكون االألعاب اآمنة م�سنوعة من البال�ستيك املقوى 

وتوفريها باأعداد كافية .
املـــادة ) 20 ( 

يجب اأن يتوافر فـي اأثاث دار احل�سانة ما ياأتي : 
اأن تكون طاوالت الن�ساط خفيفة الوزن ولي�ض بها حواف حادة وبارتفاع )55( �سم  اأ - 

وقطر)120( �سم .
اأن يكون ارتفاع املقاعد منا�سبا الأعمار االأطفال بحيث يكون ارتفاع الكر�سي )21(  ب - 

�سم مع ظهر وبدون حواجز جانبية .
اأن تكون اخلزائن اخل�سبية متنا�سبة مع اأطوال االأطفال واأن تكون مفتوحة واأال  ج - 
يتجاوز طولها )150( �سم وعر�سها )120( �سم وعمقها )30( �سم واأن تكون متاحة 

لال�ستعمال املتعدد .
اأن تكون االأ�سرة اآمنة وتتنا�سب مع اأحجام واأعمار االأطفال . د - 
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الف�ضل ال�ضاد�ص
التزامات املرخ�ص له 

املــادة ) 21 (
يلتزم املرخ�ض له بو�سع الئحة داخلية لدار احل�سانة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

الرتخي�ض النهائي تعتمد من اجلهة املخت�سة، على اأن ت�ستمل ب�سفة خا�سة على االآتي :
اأ  - نظام اإدارة دار احل�سانة وبراجمها .

ب  - نظام دفع الر�سوم الدرا�سية . 
ج  - مواعيد ا�ستقبال دار احل�سانة لالأطفال وان�سرافهم وفرتة االإجازات .

د - اخلدمات التي تقدمها دار احل�سانة .
هـ -  نظام العاملني بدار احل�سانة .

املــادة ) 22 (
يلتزم املرخ�ض له اأن يوفر فـي دار احل�سانة امللفات وال�سجالت االآتية :

اأ - ملف الطفل وي�ستمل على ا�ستمارة االلتحاق بدار احل�سانة ون�سخ من �سهادة امليالد 
اخلا�سة بالطفل ، والبطاقة ال�سحية ، وا�ستمارة متابعة منو الطفل ، والتقارير 

اخلا�سة بالطفل ، واملكاتبات التي تتبادلها الدار مع اأ�سرة الطفل .
ب - ملف لالأنظمة والتعليمات الداخلية والواردة من اجلهات املعنية .

ج - ملف للمخاطبات الواردة من اجلهة املخت�سة .
د - �سجل باأ�سماء العاملني بدار احل�سانة ويت�سمن اال�سم ، اجلن�سية ، املوؤهل ، تاريخ 
التعيني ، الراتب ، رقم عقد العمل ، بطاقة العمل ، مع االحتفاظ مبلف خا�ض 

لكل عامل .
هـ - �سجل مايل .

املــادة ) 23 (
يلتزم املرخ�ض له اأن يـعني مديرا لدار احل�سانة وفقا لل�سروط املن�سو�ض عليها فـي هذه 
الالئحة ، ويكون ممثال للدار لدى اأي جهة ، وعليه اأن يخطر اجلهة املخت�سة باأي تغيري 

يطراأ بالن�سبة ل�سخ�ض املدير اأو عنوانه اأو حمل اإقامته .
ويجوز للمرخ�ض له بت�سغيل دار للح�سانة اخلا�سة اأو الدولية اإدارة الدار بنف�سه . 
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املــادة ) 24 (
يجب على املرخ�ض له حتديد الر�سوم الدرا�سية املقررة لاللتحاق بدار احل�سانة ، على اأن 
يراعى فـي ذلك موا�سفات الدار ونوعية اخلدمة املقدمة ، وال يعترب هذا التحديد نهائيا 

اإال بعد موافقة اجلهة املخت�سة .
بطلب  يتقدم  اأن  بعد  اإال  بالدار  لاللتحاق  املقررة  الر�سوم  زيادة  له  للمرخ�ض  يجوز  وال 
اإىل اجلهة املخت�سة مبينا فيه مقدار الزيادة واأ�سبابها مع تقدمي جميع امل�ستندات املوؤيدة 

لذلك ، وال تكون الزيادة نافذة اإال بعد موافقة اجلهة املخت�سة .
املــادة ) 25 (

ي�سرتط فيمن ي�سغل وظيفة مدير لدار احل�سانة اخلا�سة ما ياأتي :
اأ - اأن يكون م�سلما .

ب - اأن يقدم �سهادة عدم حمكومية .
ج - اأن يكون حا�سال على موؤهل جامعي فـي الطفولة املبكرة اأو ريا�ض االأطفال اأو علم 

نف�ض اأو خدمة اجتماعية ، اأو دبلوم ريا�ض اأطفال .
د - اأن يجتاز االختبارات واملقابالت ال�سخ�سية .
املــادة ) 26 (

ي�سرتط فيمن ت�سغل وظيفة م�سرفة الأطفال دار احل�سانة اخلا�سة ما ياأتي :
 اأ - اأن تقدم �سهادة عدم حمكومية .

ب - اأن تكون حا�سلة على موؤهل جامعي اأو �سهادة دبلوم  تربية اأو حا�سلة على الدبلوم 
العام مع دورة ريا�ض اأطفال بالن�سبة للعمانيات ، واملوؤهل اجلامعي لغري العمانيات .

ج - اأن تكــون لديــها خبـــرة عمليـــة فـي جمــال الطفولــة ال تقــل عـــن �سنتني للعمانيـــات 
واأربع �سنوات لغري العمانيات .

د - اأن تكون خالية من االأمرا�ض املعدية . 
املــادة ) 27 (

ي�سرتط فيمن ت�سغل وظيفة مربية بدار احل�سانة اخلا�سة ما ياأتي :
اأ - اأن تقدم �سهادة عدم حمكومية .
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ب - اأال يقل موؤهلها العلمي عن ال�سف التا�سع اأو ما يعادله .

ج - اأن تكون لديها خربة عملية ال تقل عن �سنة فـي جمال تربية االأطفال .
د - اأن يكون لديها اال�ستعداد للتعامل مع االأطفال .

هـ - اأن تكون خالية من االأمرا�ض املعدية .
و - اأال يقل عمرها عن )20( �سنة .

املــادة ) 28 (
ي�سرتط فيمن ت�سغل وظيفة عاملة نظافة بدار احل�سانة اخلا�سة ما ياأتي :

 اأ - اأن تقدم �سهادة عدم حمكومية .
ب - اأن يكون لديها اال�ستعداد للتعامل مع االأطفال .

ج - اأن تكون خالية من االأمرا�ض املعدية . 
د - اأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة .

املــادة ) 29 (
يلتزم املرخ�ض له بتوفري االإ�سراف الطبي الدوري على االأطفال وو�سائل االإ�سعافات االأولية 
اأن  زاد عدد االأطفال على )100( مائة عليه  اإذا  و   ، الطارئة بني االأطفال  لعالج احلاالت 

ي�ستخدم زائرا �سحيا .

املــادة ) 30 (
ال يجوز اأن يزيد عدد االأطفال فوق �سن الثانية من العمر فـي كل حجرة على )15( خم�سة 

ع�سر طفال ، ويجب ف�سل االأطفال الر�سع عن االأطفال االأكرب �سنا .

املــادة ) 31 (
يلتزم املرخ�ض له بتوزيع العاملني بدار احل�سانة على ثالث جمموعات على النحو االآتي :

- مربية لكل )5( خم�سة اأطفال من �سن ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة .
- مربية لكل )8( ثمانية اأطفال من �سن �سنة اإىل �سنتني .

- م�سرفة لكل )15( خم�سة ع�سر طفال من �سن �سنتني فاأكرث .
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املــادة ) 32 (
يجب على املرخ�ض له ا�ستيفاء كافة االإجراءات التي تفر�سها القوانني واالأنظمة املعمول 

بها فـي ال�سلطنة عند تعيني العاملني فـي دار احل�سانة .

املــادة ) 33 (
ال يجوز للمرخ�ض له نقل مقر دار احل�سانة اأو تو�سعة مبناها اأو تغيري ا�سمها اأو التنازل 

عنها للغري اإال بعد احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 34 (
يجب على املرخ�ض له احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة عند تنفيذ اأي برامج اإ�سافية 
والتقاليد  بالعادات  االلتزام  مع  احل�سانة  دار  تخ�ض  اإعالنات  ن�سر  اأو  �سيفية  اأن�سطة  اأو 

العمانية .

املــادة ) 35 (
يجب على املرخ�ض له عدم اإقامة اأي حفل ذي طابع خا�ض اإال بعد اإ�سعار اجلهة املخت�سة 

بذلك واطالعها على براجمه قبل اأ�سبوعني من التاريخ املحدد الإقامته .

املــادة ) 36 (
ال يجوز للمرخ�ض له ا�ستغالل دار احل�سانة لتحقيق اأهداف تتعار�ض مع اأهداف الدار .

الف�ضل ال�ضابع
�ضروط قبول االأطفال بدار احل�ضانة

املــادة ) 37 (
 )3.5( و  اأ�سهر  )3( ثالثة  ما بني  اأعمارهم  الذين ترتاوح  االأطفال  بدار احل�سانة  يقبل 
اأ�سهر  اأعمارهم عن )3( ثالثة  الذين تقل  االأطفال  ، ويجوز قبول  �سنوات ون�سف  ثالث 
اأو تزيد على )3.5( ثالث �سنوات ون�سف وال تزيد على )4( اأربع �سنوات بناء على موافقة 

اجلهة املخت�سة ، وذلك لالعتبارات االآتية :
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 اأ - توفري كادر متخ�س�ض ومتفرغ للطفل .

ب - توفري وتهيئة املكان املنا�سب ال�ستقبال هذه الفئة من االأطفال .
ج - عدم توفر دور لريا�ض االأطفال بالوالية .

املــادة ) 38 (
يقدم طلب االلتحاق بدور احل�سانـــة من ويل اأمر الطفل على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، 
على اأن يرفق بالنموذج ال�سهادات الطبية التي توؤكد �سالمة الطفل من االأمرا�ض ال�سارية 

واملعدية و�سهادات اللقاحات الوقائية .
املــادة ) 39 (

يجب على ويل اأمر الطفل توفري املالب�ض الالزمة للطفل طبقا ملا يقرره املرخ�ض له .
املــادة ) 40 (

يجوز قبول االأطفال ذوي االإعاقة فـي دار احل�سانة بعد موافقة من اجلهة املخت�سة .
الف�ضل الثامن

اإدارة دار احل�ضانة واخت�ضا�ضاتها
املــادة ) 41 (

يقوم مدير دار احل�سانة باملهام االآتية :
 اأ - االإ�سراف العام على اأداء العاملني بدار احل�سانة .

ب - تقدمي تقرير �سنوي للجهة املخت�سة عما مت اإجنازه وال�سعوبات التي واجهت دار 
احل�سانة ومقرتحات التطوير .

ج - اأي مهام اأخرى يكلف بها .
املــادة ) 42 (

تقوم م�سرفة االأطفال باملهام االآتية :
 اأ - و�سع برنامج الن�ساط اليومي ملجموعة االأطفال الذين تقوم برعايتهم ، وجتهيز 
االأدوات واملعدات املنا�سبة لهذا الن�ساط ، على اأن تراعي فـي ذلك رغبات وميول 

االأطفال واالأحوال اجلوية وغري ذلك من الظروف .
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ب - مراعاة الفروق الفردية بني االأطفال والتعرف على كل طفل معرفة �ساملة ، وذلك 
ميوله  ومعرفة   ، الن�ساط  اأثناء  خا�سة  دقيقة  مالحظة  مالحظته  طريق  عن 

ورغباته وكيفية معاملته الأقرانه . 
ج - اإعداد تقرير �سهري عن كل طفل ورفعه اإىل مدير دار احل�سانة .

د - التعاون مع الطبيب الزائر واملمر�سة فـي معرفة امل�سكالت التي تعيق منو الطفل .
هـ - اأي مهام اأخرى تكلف بها .

املــادة ) 43 (
تقوم املربية باملهام االآتية :

اأ - االهتمام بنظافة االأطفال .
ب - االهتمام مبواعيد نوم االأطفال وتقدمي الوجبات الغذائية لهم .

ج - ترتيب اأدوات االأطفال وكل ما يتعلق بهم داخل دار احل�سانة .
د - اأي مهام اأخرى تكلف بها لرعاية االأطفال .

املــادة ) 44 (
حتدد �ساعات العمل اليومي فـي دار احل�سانة ، بعد احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة .

 الف�ضل التا�ضع
االإ�ضراف والرقابة على دور احل�ضانة

املــادة ) 45 (
امل�سوؤولني فـي هذه  ، وعلى جميع  تخ�سع دور احل�سانة الإ�سراف ورقابة اجلهة املخت�سة 

الدور االلتزام بالتعليمات والتوجيهات التي ت�سدرها تلك اجلهة .  

املــادة ) 46 (
على املرخ�ض له اأو مدير دار احل�سانة اأن ي�سمح ملوظفي اجلهة املخت�سة واجلهات املعنية 
بدخول دار احل�سانة وف�سولها ومكاتبها واأي مكان تابع لها ، وعليه اأن يقدم لهم الت�سهيالت 
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الالزمة للقيام باأداء واجبهم ، واأن يقدم لهم ما يطلبونه من بيانات اأو معلومات ، على اأن 
تكون كاملة و�سحيحة ، ويحظر على اأي من العاملني فـي الدار اأن يعطل اأو يعرقل متعمدا 

هوؤالء املوظفني عن ممار�سة اخت�سا�ساتهم اأو اإجناز االأعمال املنوطة بهم .

الف�ضل العا�ضر
اجلزاءات

املــادة ) 47 (
فـي حال خمالفة املرخ�ض له الأحكام هذه الالئحة اأو التعليمات ال�سادرة مبوجبها  تتخذ 

اجلهة املخت�سة االإجراءات االآتية :
 اأ - اإنذار املرخ�ض له كتابيا الإزالة اأ�سباب املخالفة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

توجيه االإنذار .
ب - غلق دار احل�سانة موؤقتا ملدة ال تزيد على )30( ثالثني يوما فـي حالة عدم اإزالة 

اأ�سباب املخالفة خالل امليعاد املن�سو�ض عليه فـي البند)اأ( من هذه املادة . 

املــادة ) 48 (
يلغـــى ترخيـــ�ض ت�سغيـــل دار احل�سانـــة بقـــرار مــن الوكيـل وتغلق نهائيــا اإذا توافــرت اأي من 

احلالتني االآتيتني :
 اأ - اإذا انتهت املدة املبينة بالبند )ب( من املادة )47( دون اإزالة اأ�سباب املخالفة .

ب - اإذا مل يقم املرخ�ض له بت�سغيل دار احل�سانة ملدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من 
ح�سوله على الرتخي�ض النهائي . 


