مرحبا بكم يف نشاط الروضة

انتم كأولياء أمور بأمكانكم أن رتتكوا أوالدكم يف الحضانة بأمان بينما انتم منشغلون بالعمل أو الدراسة ,
هنالك موظفيب مؤهلب يقوموا بالعناية بأطفالكم بأفضل طريقة  .البيئة مناسبة الحتياجات األطفال ,
ر
حت يتمكنوا من النمو والتطور يف مستوى اعمارهم.
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عندما يبدأالطفل يف الروضة
عندما يبدأ الطفل يف نشاط الروضة فمن المهم ان يقوم الطفل مع أحد اولياء أمره أو كليهما بزيارة
الحضانة سوية و الحصول عىل رفتة التأقلم مع البيئة الجديدة .
خالل رفتة التأقلم يكون بأمكان أولياء أمر الطفل والطفل مشاهدة كيف يقوم الموظفب بعملهم وكيف أن
البيئة مناسبة ألحتياجات الطفل  .عندما يشعر الطفل باألمان واألنسجام يكون بأمكان أولياء امر الطفل
ر
تركه لوحده يف الحضانة .أولياء األمر مرحب بهم دائما لمناقشة األسئلة المختلفة المتعلقة بالطفل وحت
يتعرفوا عىل الحضانة بشكل أفضل  ,الموظف ر
ملتم بالرسية .
تعتت مدة  10-5أيام رفتة مناسبة للتأقلم  ,قم باالتفاق مع الموظف بالنسبة للزيارات  ,رفتة التاقلم
مجانية.

نصائح مفيدة عند ترك الطفل يف الحضانة
* سلم الطفل دائما للموظف
* ال تنتظر طويال  ,بل قم بالمغادرة بعد وضع الطفل بب يدي الموظف االمنة.
* قل عىل سبيل المثال "مع السالمة"",انا ذاهب االن"",ستى بعض الحقا"",كن جيدا".
* ال تشعر بالتوتر ر
حت لو بىك طفلك قليال ,يتم تجاوز ذلك برسعة يف أغلب األحيان .

2

القيمة األساسية للروضة
اﻷﻣﺎن
 اﻷﻓﺿل ﻟﻠطﻔل اﻟطﻔوﻟﺔ اﻻﻣﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻟطﻔل اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﻓرﯾدة وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة -اﻟﺗﻌددﯾﺔ

اﻻﺣﺗراﻓﯾﺔ
 اﻻرﺷﺎد اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ -اﻻﺣﺳﺎس

اﻻﺣﺗرام
 ﻣراﻋﺎة اﻟﺷﻌور -اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
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ﻧﻣط ﺣﯾﺎة ﺻﺣﻲ وﻣﺳﺗدام
 اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ -اﻟطﻌﺎم  ,اﻟراﺣﺔ واﻟﺣرﻛﺔ

المهارات الحركية

الطفل يتعلم من خالل اللعب

يتم تدريب الطفل يوميا عىل المهارات الحركية ,المهارات الحركية
ر
الدقيقة يتم التدريب عليها أثناء اللعب  ,القص  ,البناء ,الرسم  ,التكيب
وما اىل ذلك.

اللعب مهم لكل األطفال ,اللعب يطور النشاط
الفكري للطفل ,التخيل  ,القدرة عىل استقبال

المهارات الحركية الكبتة يتم التدريب عليها عت النشاطات البدنية
,عىل سبيل المثال نقوم بالركض  ,التسلق والحفر يف الرمل .

واعطاء التعليمات ,وكذلك ايضا القدرة عىل
التعاون.

تدريب اللغة

الطبيعة

نحن نقوم بتدريب األطفال اللغة ر
حت يطوروا مفرداتهم وقدرتهم عىل
والقواف والسجع و ايضا ألعاب لغوية
التعبت .نقوم بقراءة القصص
ي
مختلفة .ان التكلم مع األطفال يوميا يعتت طريقة جيدة لتطوير
مفرداتهم وفهمهم للغة .

نحن ر
نبق خارجا يف الطبيعة حيث يتعلم
األطفال مواسم السنة  ,النباتات والحيوانات.
معايشة الطبيعة تقوي صحة و لياقة الطفل و
تعطيه مساحة للتخيل.

أوقات الرعاية

اوقات رعاية األطفال تحدد بالغالب بناء عىل أوقات عمل اولياء األمر .يقوم الشخص ر
بشاء عدد محدد من
الساعات شهريا حسب حاجة العائلة  .يتم حجز ساعات رعاية الطفل ا ر
(بايك).
لكتونيا من خالل برنامج
ي
يتم اعطاء المعلومات يف الروضة .
ر
يأت الحضار الطفل
األوقات المتفق عليها سوف تستمر ! اعلمنا دائما اذا كان شخص اخر ر
غت الوالدين سوف ي
من الحضانة .فقط األشخاص البالغون من يحق لهم احضار االطفال من واىل الحضانة .
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اوقات الطعام
األطفال الصغار بحاجة اىل الطعام خالل نشاطات اليوم ح رت يقدروا عىل اكمال اليوم بحالة جيدة  .يتم يوميا
تقديم وجبة االفطار  ,الغذاء باالضافة اىل وجبة خفيفة يف الروضة .قم باخبارنا اذا كان عند طفلك حساسية
من الطعام  .سوف نحتاج اىل شهادة بحساسية الطعام من الطبيب

المالبس
نحن نخرج دائما كل االيام بغض النظر عن الطقس ! الطفل بحاجة ان يكون معه مالبس عملية ومالبس
حت ال يتد .الهواء ر
احتياط  .يجب أن يرتدي الطفل مالبس دافئة ر
صح للطفل ويحافظ عىل
النق
ي
ي
صحته.
يجب أن يكون مع الطفل مالبس ضد المطر و جزمة مطاطية لأليام الماطرة.

المالبس الدافئة للجو الشتوي :أفرهول ,طاقية صوف و قفازات !

قم بوضع اسم الطفل عىل مالبس و أحذية الطفل
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الحذاء المناسب للبقاء خارجا  .كال من األحذية الشتوية والصيفية

مرض األطفال

قم باعالم الروضة دائما أو الموظف عندما يكون الطفل مريض .يجب أن ر
يبق الطفل بالبيت عند المرض ,
ينش العدوى للطفال االخرين و ر
حت ال ر
ر
حت يقدر عىل المشارةة يف نشاطات الروضة.

* اذا كان عند الطفل حرارة فيجب أن ر
يبق ف البيت ر
حت تزول الحرارة ذلك اليوم !
ي
*بعد مرض التهاب األمعاء  /االسهال يجب أن ر
يبق الطفل يف البيت عىل االقل لمدة  48ساعة بعد
أخر ر يفء أو اسهال .

رسوم الروضة تعتمد عىل مجموع دخل االرسة وحجمها طبقا لقانون رسوم العميل ضمن رعاية الطفل
النهارية ( الروضة)
* يتم تحرير الفاتورة للبلدية عن كامل الشهر
* اذا لم تقم بتقديم بيانات الدخل ,فسيتم تحميل الفاتورة بالحد األقىص من الرسوم
* للحصول عىل أجوبة عن االسئلة تحصل عليها من البلدية .
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ا رلرسكاء
ف مجال رعاية األطفال  ،نعمل ً
جنبا إىل جنب مع معلمب متخصصب يف تعليم األطفال  ،وموظفب
ي
النفس .هذا عىل
العالج
ف
ومختصب
نفس
وعلماء
،
وصحية
اجتماعية
رعاية
موظفب
،
استشاريب
ي
ي
النحو المتفق عليه مع أولياء األمور.
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