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) يتضَمن المرسوم الشروط التي تختص في البناء،شروط  2010آب  32تاريخ  4867قراءة المرسوم  -1

 القبول و المراقبة، المستخدمون و اإلجراءات اإلدارية(

التنفيذ أو الحصول على موا فقة مبدئية من دائرة صحة األم و الولد و المدارس على خريطة البناء قبل  -2

 اإليجار.

 كما أنها تحتوي أقلُه على األجزاء التالية:    Autocadيجب أن تكون الخريطة مرسومة باِل      

 صف لألطفال ما دون السنة و النصف  -1

 (Aصف لألطفال بين السنة و النصف و السنتين و النصف ) -2

  (Bصف لألطفال بين السنتين و النصف و الثالث سنوات و نصف) -3

 (B( + مساحة الصف )Aمتساوية مع مساحة الصف  )أقلَه ملعب مساحته  -4

 غرفة طعام  -5

 غرفة إدارة -6

 (INFIRMERIEغرفة عزل )  -7
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 صغيرة تتناسب مع أعمارهم يحمام لألطفال مزود بكراس -8

 حمام للجهاز العامل -9

 مطبخ -10

 

  2م  200على دار الحضانة أن تكون في الطابق األرضي أو األول كما أّن مساحة الحضانة ال تقل عن 

 

ء طالب الترخيص ىبعد أن يتم تجهيز دار الحضانة حسب المتفق عليه و بعد توظيف الجهاز العامل، يمل -3

 ويضم اليه المستندات المطلوبة طلب الترخيص بفتح و استثمار دار حضانة 

من دائرة صحة  بعد أخذ الموافقةفي الديوان ) الطابق الثالث في اإلدارة المركزية ( و ذلك تقديم الطلب  -4

 األم و الولد و المدارس (

الكشف من قبل دائرة صحة األم و الولد و المدارس للتأكد من توفُر جميع الشروط الصحية، اإلدارية و  -5

 الحضانةجميع قواعد األمانة و السالم في دار 

 بفتح و استثمار دار حضانة صادرة عن وزير الصحة إصدار رخصة  -6

 

من خالل التوجه إلى دائرة صحة األم والولد و  الطلب بفتح واستثمار دار حضانةو  4876المرسوم يمكن الحصول على  :مالحظة

 -1وذلك بإتباع الخطوات التالية: www.moph.gov.lb من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة:أو  المدارس في وزارة الصحة 

دائرة صحة األم  و انتقاء  -3من القائمة  directorate of preventive health careانتقاء  -2 المعامالت األداريةالدخول الى خانة 

 تحميل الطلب و المرسوم  -4 ب ترخيص بفتح و استثمار دار حضانة لألطفالطلانتقاء  4 –من  القائمة المقترحة  الولد و المدارس
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