
 

 

 معلومات عملية إلى األهالي الجدد 

 

 البدء في روضة األطفال ووقت التعويد 

ستصلكم رسالة شخصية تحتوي على معلومات عن موعد البدء في روضة األطفال وفي اي فرع/قسم سيبدأ به الطفل.  

يتوجب على أحد الوالدين أن يكون مع الطفل في روضة األطفال في أول أيام. بعض أرباب العمل يعطون األهل إجازة 

الخاص بك لمعرفة إن كان بإمكانك/ــم الحصول على ذلك.  مدفوعة األجر في هذه األيام لذلك قم بالتحدث مع رب العمل 

بالتعاون مع موظفي روضة األطفال يمكنكم معرفة كم من الوقت طفلكم يحتاج لكي تتواجد معه في روضة األطفال. قد  

 يشعر الطفل بالراحة واألمان إذا كان معه لعبته الخاص به او لهاية الفم او ما يشعره باألمان. 

 

 ي روضة األطفال خطة العمل ف 

لدى جميع رياض األطفال خطة عمل سنوية خاصة بهم يتم توزيعها على األهالي. تبين الخطة السنوية كيف سيتعامل 

الموظفون مع األطفال لكي يشعروهم باألمان والرعاية ومساعدتهم بالتعلم وخوض التجارب. لدى جميع رياض األطفال 

ممن يساعدون على حصول األطفال كـُمربي/معلم أطفال وموظفين آخرين  موظفين قد أنهوا دراسة التخصص الجامعي

 على أيام جيدة في روضة األطفال. 

 

اللعب هو جزء كبير من يوم الطفل وهو مهم لتعلم الطفل ونموه وتنمية قدرات التواصل مع اآلخرين. اللعب لدى أهمية 

 كبيرة سواء كان منظم من قبل الكبار او كان بناء على رغبة األطفال ومن مبادرته. 

 

 وجبات الطعام 

في روضة األطفال يتبع التوصيات المحلية وهو  يختلف نظام وجبات الطعام من روضة أطفال إلى أُخرى لكن الطعام

صحي وغني. الطعام الُمقدم من روضة األطفال يناسب كل طفل على حدى إن كان لدى الطفل حساسيات معينة او بناء 

 على ما يؤمن به األهل )أن يكون نباتياً او ذبح حالل على سبيل المثال( 

المنزل )صندوق الطعام( على مواد غنية مثل خبز القمح والفواكه يجب أن يحتوي الطعام الذي يحضرونه األطفال من 

 و/او الخضروات.  

 

 المالبس واألدوات  

يذهب الجميع إلى الخارج كل يوم خالل الدوام في روضة األطفال لذلك يحتاج األطفال مالبس تتناسب مع جميع األجواء. 

اآلباء لوجود عدد كافي من الغيارات تتناسب مع  لدى كل طفل رف مالبس خاص به في غرفة الخزائن. يجب أن يسعى

المالبس واألدوات التي من المهم أن تتواجد في روضة األطفال طيلة أيام السنة: مالبس داخلية  فصول السنة المختلفة. 

وبنطال وجرابات )كلسات( وكنزة وبدلة رياضية خفيفة ومالبس ضد المطر وأحذية مطرية وحذاء او صندل لإلستخدام  

لداخلي. إذا كان الطفل يستخدم الحفاضات فعلى األهل إحضار ذلك أيضاً. يحتاج األطفال في فصل الشتاء بدلة رياضة  ا

شتوية للخارج وأحذية دافئة وكنزة ومالبس من الصوف وطاقية شتوية  وقفازات ومدفي الرقبة. يجب أن تكون جميع 

 المالبس معلمة بإسم الطفل. 



 روضة األطفال عرض الحصول على مقعد في 

 عندما يحصل الطفل على عرض لمقعد في روضة أطفال معينة فإنه يحتفظ به حتى دخوله المدرسة. 

 دفع األهالي للتكاليف 

يتم الدفع إلحدى عشر شهراً في السنة وشهر يوليو/تموز مجاني. في حال الدخل الُمنخفض يمكن تقديم طلب الحصول على  

% 30يوجد خصم لإلخوى بما يعادل خاصة بالطلب في الصفحة الرئيسية لدى موقع البلدية. تقليل التكاليف. تجد الورقة ال

 % للطفل الثالث. 50للطفل الثاني و 

 

 متابعة الطفل واستقباله من روضة األطفال 

نرغب أن يقوم األهل بإخبار الموظفين عندما ترسلون وتستقبلون الطفل من روضة األطفال. استخدم بعض الوقت وتحدث 

مع الموظفين عن يوم الطفل واسأل أن كان هناك شيء في بالك. يجب إعالم الموظفين إن كان هناك شخص آخر سيقوم 

 بإستقبال الطفل من روضة األطفال. 

 

 ألطفال الغياب  عن روضة ا

ترغب روضة األطفال أن تكون على علم إن كان الطفل سيغيب عن روضة األطفال بسبب المرض او الراحة او اإلجازة.  

ال يجب إرسال األطفال المريضين إلى روضة األطفال ويجب عليهم البقاء في المنزل حتى يتحسنوا. إذا مرض الطفل  

على الفور بذلك. يجب على األطفال الحصول على ثالثة أسابيع  خالل وجوده في روضة األطفال فسيتم إعالم األهل

 متواصلة من العطلة خالل فصل الصيف.  

 

 د الميالد اعيأاإلحتفال ب

 من العادات أن ستم اإلحتفال بعيد ميالد الطفل في روضة األطفال. يختلف كيفية عمل ذلك من روضة أطفال إلى أُخرى  

 

 التحدث والتعاون مع األهل 

ل جعل روضة األطفال أفضل لجميع األطفال نتمنى أن تقوم بطرح األسئلة علينا اوإخبارنا بما تتمناه او تفكر به. من أج

نتمنى أيضاً أن يقوم األهل بإخبار روضة األطفال عن الذي يهمهم ويهم طفلهم لذلك نتمنى ان تتواصلوا مع اإلدارة او 

 إحدى الموظفين عند الضرورة. 

ألهالي الجدد إلى محادثة أولية وتكون على قسمين او يتم دعوة جميع األهالي مرتين في السنة للتحدث سيتم دعوة جميع ا

عن طفلهم. من أجل التأكد من أن الموظفين واألهالي يفهمون بعضهم البعض بشكل جيد، تقوم روضة األطفال بطلب 

ضرورياً. يتم تغطية تكاليف المترجم من قبل مترجم فوري عند اإلجتماعات/المحادثات في روضة األطفال إن كان ذلك 

 روضة األطفال.  

يقوم دعوة جميع األهالي إلى إجتماعات مشتركة بينهم حيث تقوم روضة األطفال بطرح مواضيع مختلفة للتحدث مع األهل 

جمع األهالي مع بهدف عنها. إضافة إلى أنه يتم جمع األهالي أيضاً إلحتساء القهوه او تناول الفطور او ما يشابه ذلك 

 بعضهم للتحدث مع الموظفين ومع بعضهم البعض. 

 

 مع أطيب األمنيات 

 موظفي رياض األطفال في أيدسفولد. 


