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  مؤسسة أطفالنا  روض و

مهمة اإلشراف
يبدأ واجب اإلشراف لدينا في التحية وينتهي بالوداع. هذا هو السبب في

أننا نطلب من األباء واألمهات تعليم طفلهم أن يقول "صباح الخير" في الصباح
في غرفة األلعاب ووداعا عند أحد الموظفين في فترة ما بعد الظهر قبل

.المغادرة
ينص عقد الرعاية على من يسمح له تسلم الطفل، حتى في حاالت

 عاًما على األقل ويحتاج إلى12الطوارئ، يجب أن يكون عمر األخ أو األخت 
.موافقة كتابية

  لرحالت  ا
يتم تنظيم رحالت صغيرة مثل زيارة أماكن اللعب الخارجية والنزهات أو

المشي بشكل منتظم خالل الروتين اليومي، بالطبع سوف يتم إبالغك عن
.األنشطة أو الرحالت الكبرى

الوقت المحجوز اليومي في العقد
يتم تحويل الوقت المحجوز اليومي الخاص بك إلى األسبوع بحيث يبقى وقت
جلب الطفل وتسلمه من اختيارك قدر اإلمكان, ولكن يرجى التأكد من أنك ال

.تتجاوز األوقات
.إذا لزم األمر، يمكن تغيير الوقت المحجوز اليوم

  لقيم المسيحية  ا
أطفال من أديان مختلفة يزورون هذا الروض. نحن نعيش معا، نحترم بعضنا

.البعض، ونساعد بعضنا البعض
كجزء من التعليم الشامل، نحتفل باألعياد الدينية مثل عيد الشكر، سانت

.مارتن، نيكوالس، عيد الميالد وعيد الفصح

الفطور الجماعي
 لتناول االفطار إذا لم يتم9:00الى  و النصف 7األطفال لديهم وقت محدد من 

.في البيت
.يرجى إعطاء طفلك وجبة فطور صحية ومتنوع
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سياسة الخصوصية
بالطبع، يتم التعامل مع جميع المحادثات والبيانات والمعلومات حول طفلك أو

.عائلته بشكل سري

مد المساعدة منكم
يتطلب العمل في روض األطفال العديد من المساعدين ذوي المهارات
المختلفة لذلك نحن دائما نرحب بمساعدة اآلباء واألمهات في مختلف

.األنشطة والمشاركة في الفعاليات المنظمة

عمل اآلباء
يعد عمل الوالدين جزًءا مهًما من عملنا التعليمي ويساعدنا التواصل المنتظم

،مع الوالدين ومعرفة الوضع الداخلي داخل األسرة
والتغيرات المحتملة أن نكون قادرين على االستجابة بشكل أفضل لكل طفل.

المهم بشكل خاص لنا هو المناقشات مع أولياء األمور ومحادثات التنمية
.المستمرة

مراقبة تطور الطفل / جلسة محادثة الوالدين
بمناسبة عيد ميالد طفلك، ندعو أولياء الطفل للحديث حول تنميته وتطوره

السنوي، والذي يتم خارج المجموعة
يتعلق األمر بتطور الطفل وموضوعاته وتفاعله، فضالً عن حياته اليومية في

.الروض والمنزل
يمكن ترتيب وتحديد موعد بغض النظر عن هذه المناسبة، إذا لزم األمر

.المرجو التواصل معنا

جمعية أولياء األطفال
في نهاية سبتمبر / بداية أكتوبر من كل سنة، تجرى انتخابات مجلس

األولياء. هذا المجلس االستشاري هو الرابط بين الموظفين واآلباء ومقدمي
الخدمات منهم ويهتم بمختلف المواضيع، وينظم بشكل مستقل بعض

الفعاليات، ويدعم ويساعد في ايجاد حل للمشكالت الصغيرة والكبيرة داخل
.الروض

رسائل إلى أولياء األطفال
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على فترات منتظمة، سوف تتلقون رسائل تخبركم أحدث األخبار والتغييرات
.والتواريخ المهمة

  إلنجليزية  ا
 سنوات لديهم الفرصة للمشاركة في تعلم اللغة4األطفال من سن 

.اإلنجليزية، والتي تنظم مرة واحدة في األسبوع - فقط في وقت الروض
 

الحفالت واألعياد
االحتفاالت إحياء وتجميل للحياة اليومية، نحتفل بها على قدر المستطاع

.عندما نصادفها

التكوين المستمر
أحيانا يشارك فريق الموظفين بأكمله في تدريب )على سبيل المثال، دورة

اإلسعافات األولية( نود أن نكون على علم بآخر المستجدات، بحيث يتم
.إغالق المرفق في ذلك اليوم

وقت اللعب الحر
خالل هذا الوقت، يختار األطفال شريك اللعب، وموقع ومدة لعبتهم بشكل

 .مستقل واكتساب خبرات مختلفة
يشجع المعلمون األطفال على تطوير مبادراتهم الخاصة وممارسة التفاعل

االجتماعي والعمل المستقل. للمعلم الفرصة لمعالجة الخالفات بين
األطفال، لكن الطفل له فرصة لتعلم قبول القواعد وأن أن يكون شريًكا في

.اللعب وحل النزاعات

األفالم والصور
لجعلكم تأخذون لمحة وفكرة عن الحياة اليومية ألطفالكم واألحداث التي تقع
في الروض، نقوم من حين ألخر بأخذ صور وأفالم. بالطبع، فقط األطفال الذين

.أعطانا آباؤهم الموافقة
يرجى تفهم أنه ال يسمح بالتقاط الصور أو األفالم إال في األعياد والمناسبات

.الخاصة

المصور
مرة في السنة، يزورنا مصور خاص ومحترف. سنقوم بعلمكم في الوقت
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.المناسب

االستبيانات
لتقييم عملنا ومراجعته، نصدر استبيانًا مرة واحدة سنويًا الستطالع أراءكم.

.يرجى تقديم الدعم لنا بملء االستمارة ورميها في الصندوق الخاص بها
 

الحديقة
إذا سمح الطقس، نذهب يوميا في الحديقة، في الهواء النقي، إذا كان ذلك

ممكنا، ألن األطفال لديهم الرغبة الطبيعية للحركة. يرجى التفهم إذا
.اتسخت مالبس طفلكم أتناء اللعب

المشروبات
.ال يحتاج أطفالكم لجلب المشروبات. نحن نقدم مختلف المشروبات

عيد ميالد
عيد ميالد طفلكم هو يوم خاص، لذلك نحن نحتفل به أيضا في المرفق.

.يرجى االتصال بالمربي والموظف المرجعي الخاص بطفلك

المرض
8:00إذا كان طفلك ال يستطيع زيارة المرفق، يرجى إعالمنا قبل الساعة 

.صباحا. إذا تأخرت باالتصال بنا، نفرض عليك تكلفة الطعام
في األمراض المعدية، مثل الحمى القرمزية، ومرض اليد الفم القدم،

والقمل، نحن بحاجة إلى شهادة من طبيب األطفال أن طفلك يمكن زيارة
.المرفق من جديد. هذا لحماية أطفالكم والموظفين

األدوية
المرجو اخبارنا إذا كان طفلك يعتمد بشكل دائم على الدواء، بعض األدوية ال

.يسمح لنا بتقديمها لألطفال

ال شيء
.كل شيء وكل شخص مهم بالنسبة إلينا
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الترتيب والنظام
النظام جد مهم في الحياة اليومية لألطفال، يمكنكم المساعدة والتوجيه من

خالل التأكد من أن األطفال يضعون النعال في حقيبة النسيج عندما
ينزعونها، ويتركون خزانة مالبسهم نظيفة ويأخذون معهم الى البيت بعض

 ...األشياء التي أنجزوها متل الرسوم

األغراض الشخصية
من أجل تجنب االرتباك، استبدال أو حتى فقدان ممتلكات أطفالكم، يرجى
كتابة اسم الطفل على جميع المتعلقات الشخصية وتكفي األحرف األولى

.من االسم واللقب

المشاكل
يمكن أن يكون هناك دائما مشاكل صغيرة وربما كبيرة. نأمل أن تتواصلوا معنا

في حالة حدوث مشاكل، حتى تكون لدينا الفرصة لحلها مًعا

المتدربين
نحن سعداء لدعم الشباب في التوجيه المهني والتدريب وبالتالي مرارا

.وتكرارا ستجدون متدربين شباب في الروض

التسلية والضحك
شيء ممتع ويجب أن يكون. الضحك صحي

قواعد
القواعد والقوانين مهمة جدا للتعايش مع المجموعة وهي ضرورية لحماية

راحة الجميع. إنها تخدم األطفال كتوجيه في التعامل مع بعضهم البعض
.وكذلك للتعايش مع القيم المختلفة

يجب أن تتكيف القواعد مع وضع األطفال واحتياجاتهم، وعندها فقط تكون
.مفيدة. لذلك نقوم بتطوير قواعد مختلفة مع األطفال والعناية بها مًعا

ارجاع الدعوة
يجب ارجاع رسائل الدعوات الخاصة باالجتماعات، الحفالت أو أي مناسبة

.حتى إذا كان الجواب بالرفض وعدم المشاركة
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أغالق الروض وأيام العطل
في بداية العام ا تحصلون على قائمة العطل واغالق الروض، والتي يتم فيها
ذكر جميع األيام التي يتم إغالق المؤسسة بها. سوف تجد أيضا نسخة في

.مدخل المؤسسة
.قد تكون تغييرات قصيرة األجل وطارئة في القائمة

المدرسة
من أجل تسهيل انتقال األطفال إلى المدرسة، نعمل بشكل وثيق مع

.المدرسة االبتدائية

الرياضة البدنية
إذا أمكن، نذهب مع جميع األطفال مرة واحدة في األسبوع الى صالة

األلعاب الرياضية إلى عروض محددة. يرجى إعطاء طفلك حقيبة ومالبس
.رياضية، أحذية متينة وجوارب ضد االنزالق

نقوم من حين ألخر للذهاب ا إلى المسبح مع ألطفال المؤهلون لولوج
.المدرسة

الهاتف
092872370يمكنك التواصل معنا عبر رقم الهاتف التالي  .

 ظهرا، ال يتوفر سوى جهاز الرد1:00 صباحا حتى الساعة 9:30من الساعة 
.اآللي على المكالمات

التأمين
.إذا وقع شيء ال قدر هللا فأطفالكم مأمنين بالمؤسسة

تغيير المالبس
كل طفل لديه صندوق للمالبس. ليس فقط األطفال الصغار، حتى األطفال

الكبار، فأحيانا نحتاج التغيير المالبس، يجب أن يكون لكل طفل مالبس
.احتياط. يرجى التحقق من ذلك

التعاون
هو موضوع مهم بالنسبة لنا، ألنه فقط أولئك الذين يجتمعون معا ويتعاونون،

.يشكلون فريقا قويا
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