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 .01مواعيد العمل  -معلومات اإلتصال  -الموقع اإللكترونى
مواعيد عمل المؤسسة
األثنين XX-XX
الثالثاء XX-XX
األربعاء XX-XX
الخميس XX-XX
الجمعة XX-XX
معلومات اإلتصال
العنوان:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
الهاتف
XXXXXXXXX
يمكنكم األطالع على المزيد من المعلومات عن المؤسسة علي الصفحة اإللكترونية
XXXXXXXXX.dk
نحن
نتطلع إلى تعليم طفللك والتعرف عليكم كعائله  ،ونقدم له  /لها االطمئنان في مؤسستنا حيث يتحقق االزدهار
والتطور.
وفي هذا الملف يمكنكم اإلطالع على مفهوم الثقافة الدنماركية للرعاية اليومية باالضافة الى مجموعة من
المعلومات التي تعطيكم لمحة ثاقبة عن العالقات العملية والتربوية التي ترتبط بوجود طفل في دار الحضانة \
الرعاية في بلدية . Norddjurs

 .9الوداع الجيد – في الحضور /األنصراف
من المهم بعد تسليم الطفل هو أن تقوم بوداعه حتى يعلم أنك غادرت  .ومن المهم ايضا ً أن
يكون لديك وقت كافي لتسليم الطفل دون تعرضه لضغوط .

 .0شراكة اولياء االمور
يستخدم العاملون نظام تكنولوجيا المعلومات ( )INFOBAلتقييم إزدهار طفلك وتداخله
االجتماعي في
المؤسسة .كذلك تقييم مستوى اللغة في سن  3سنوات وعند سن  5سنوات تقريباً.
تستخدم دار الحضانة  /الرعاية ايضا ً آداة تقييم مبكرة لمستوى اللغة تسمى .TRAS

قد يسب إنصراف االب
أو األم حزنا ً للطفل .
وهذا امر طبيعي .
وعادة بعد مرور
وقت قصير جداً أن
يشعر الطفل بالسعادة
مرة اخري  .و إذا
وجدنا صعوبة في
تحقيق ذلك  ،فستصل
بكم .

في حالة الرغبة في تسليم الطفل لغير الوالدين يجب إخطار المشرفين بالمؤسسة  .غير ذلك
لن يسمح بمغادرة الطفل .

وإن كان هناك ما يدعو للقلق فنحن نتصل بكم حتى لو كان بالشئ البسيط  ،فنحن نعتقد في
أهمية متابعتكم الدائمة لطفلك في المؤسسة  ،وانتم ايضا ً موضع ترحيب لمشاركتنا قلقكم أو
بسؤالنا إن كان هناك بعض الشك .

يمكنكم دائما ً اإلتصال بمربيات أو معلمة الصف عند الحضور أو قبل اإلنصراف بالطفل ،
حتى تسمع عن كيف كان حال طفلك طوال اليوم .
في االجتماع األول نسأل عن تاريخ حياة االسرة حتى نتعرف علي المراحل التي مر بها
الطفل قبل المجئ للدنمارك  .نفعل ذلك حتي نتمكن من تلبية وفهم احتياجات وردود افعال
ابنائكم بقدر المستطاع .
يتم دعوة االباء واالمهات إلجتماع أولياء االمور بالمؤسسة  .وبمشاركة أولياء األمور جميعاً
 ،نتحدث عن األشياء الهامة في حياة الطفل اليومية .

من المهم جداً إغالق الهاتف المحمول عند تسليم الطفل وعند إستالمه  .حيث تتواجد كليا ً مع
طفلك .

سيتم دعوة كل أب وأم إلجتماع أولياء األمور
الخاص بهم  ،حيث التركيز على طفلكم  .وهنا
يمكن الحديث عن مدى األزدهار والتطور له /
لها وكيف يمكننا العمل معاً .

.2المالبس

 .7عادات النوم
نحن نركز علي ممارسة الحياة في الهواء الطللق
واللعب في األماكن الطبيعية  ،ونحن نمضي
اوقات كثيرة في الملعب الخارجي  .صيفا ً
وشتا ًء على حد سواء عندما تشرق الشمس
أو عندما تمطر أو تثلج قليالً  .لذلك من المهم
أن يكون لدى طفلك مالبس في خزانته تكفي
ألن يكون دائما ً دافئا ً وجافا ً .

في خزانة المالبس يجب أن يكون هناك اآلتي
-

حذاء لالستعمال المنزلي .
مالبس وحذاء (بوت) ضد المطر .
مالبس خارجية واقية وأحذية تناسب فصول السنة المختلفة .
سترة سميكة لفصل الشتاء .
مالبس إضافية للتبديل ( داخلية  ،سراويل  ،قمصان ،جوارب )
إن كان طفلك يستخدم اللهاية  ،نود أن نحصل على عدد  3-2لهاية لتكون بالمؤسسة \
الحضانة .

هذه تختلف حسب حاجة طفلك للنوم  .قد يكون أيضا ً نوم طفلك يختلف في دار الرعاية /
الحضانة عن نومه في المنزل وهذا طبيعي جداً .
نحاول إتباع نمط نوم الطفل إلي أقصي حد ممكن .
في دار الرعاية  /الحضانة عادة ما ينام األطفال في عربة األطفال في الخارج  .شئ طبيعي
لنا في الدنمارك أن ينام األطفال الصغار القيلولة في الخارج  .في حالة رغبتكم في نوم الطفل
علي فراش في الداخل  ،عندئذ نتحدث عن ذلك .
عادةً ينام األطفال في دار رعاية ما قبل المدرسة علي أفرشة في الداخل إذا لزم األمر .

 .8المرض
إذا كان طفلك مريض ليوم واحد يتم إبالغ المؤسسة عن طريق اإلتصال بالهاتف رقم
XXXXXXXX
في الصباح .
في حالة مرض الطفل اثناء وجوده في المؤسسة ،سنتصل بكم للحضور وإصطحابه للمنزل .

يجب كتابة األسم على كل قطع المالبس واألحذية .
نعتقد بأهمية قدرة األطفال على إرتداء أو إزالة المالبس بأنفسهم  ،يمكنكم التفكير في ذلك
عند شراء
المالبس \ األحذية هناك البعض هو األسهل عند األرتداء  /اإلزالة .

عند تمتع طفلك بصحة جيدة
يمكنه أن يعود للمؤسسة مرة
ثانية  .ال يعاني من الحرارة
وال ناقل للعدوي ويكون قادراً
على المشاركة في النشاط
اليومي .

 .5قانون حفظ السر

 .3الغذاء – و مراعاة األديان

جميع العاملين في مؤسسات الرعاية  /الحضانة تقع تحت طائلة قانون حفظ السر .وهذا يعني
أن جميع المعلومات الشخصية عنكم وطفلكم ال يتم الكشف عنها دون سبب محدد .

يجب أن يحضر طفلك كمية من الطعام تكفيه شبعا ً طوال اليوم .

إن كان لطفلك صعوبات ال يمكن لنا بالمؤسسة المساعدة في حلها  ،فعععلعي العععامعلعيعن إخعطعار
السلطات األجتماعية ( انظر قانون الخدمة فقرة . ) 35
عند انتقال طفلكم من دار الرعاية  /الحضانة إلي مرحلة ما قبل المدرسة أو معن معرحعلعة معا
قبل المدرسة إلي المدرسة يجب على أولياء األمور الموافقة للعاملين بتحويل المععلعومعات ععن
طفلك للمؤسسة التالية .

إنها فكرة جيدة إلعطاء الطفل بعض شرائح الخبز األسمر – إنه يشبع جيداً  .عالوة علي أننا
نرحب دائما ً بسؤالكم العاملين إذا اردتم
المشورة حول الغداء.
في حالة اعدادنا طعاما ً في المؤسسة /
الحضانة فهناك إهتمام خاص بمتطلبات
طفلك علي سبيل المثال عدم تقديم لحم
الخنزير لطفلك .

 .6وتيرة العمل اليومي
تقرر في الدنمارك  ،أن تعمل جمعيعع العمعؤسعسعات معن
خالل  6أوجه أثعنعاء وجعود األطعفعال فعي دور
الرعاية .

 .4البداية الموفقة

وهي  :تعدد الجوانب – بناء الشعخعصعيعة -
التنافس اإلجعتعمعاععي – العتعطعور العلعغعوي
والبدني والحركي – العطعبعيعععة والعظعواهعر
الطبيعية – والتعبير والقيم الثقافية .
هذه األوجه هي المحور في حياتنا اليومية  ،لذلعك سعوف
طفلك العديد من األنشطة المختلفة لضمان التعليم بمعناه الشامل .

خالل اإلجتماع المبدئي سنتفق معكم علي كيفية تسيير المرحلة األولي لطفلك  .ننصح
بقضائكم معهم األيام االولي في المؤسسة  /الحضانة وتكون بالقصيرة .

يعععععععمعععععععار

باألضافة إلي ذلك  ،فنحن نركز جيداً علي إستيعاب جميع األطفال ،والمهم بالنسبة لنا أن
يصبح طفلك جزء من المجتمع وأن يطور نفسه ويكون له  /لها صداقات حسنة .
يعرض على بعض األطفال مساعدة إضافية لتطوير اللغة  .إذا قدرنا أن هذا قد يساعده على
األستمتاع  ،يمكن له  /لها المشاركة ضمن مجموعة من أطفال المؤسسة .
لدي طفلك الفرصة للعب في الداخل أو الخارج خالل اليوم الواحد  ،أحيانا ً يحدد المعلمين
أنشطة محددة  ،وأحيانا ً اخري يمكن للطفل أن يقرر بذاته ما يفعله .

في حالة إرتباط أولياء األمور بالدراسة في مدرسة اللغة فسنعاون أحدكم للحصول علي عطلة
مدرسية إلعطاء طفلك البداية الموفقة بالمؤسسة  /الحضانة .
نحن في حوار يومي ووثيق في المراحل األولي – وسوف نتصل بك خالل النهار إذا إعتبرنا
ذلك ضروريا ً إلسعاد طفلك  .لذلك من الضروري ملئ بطاقة البيانات بجميع وسائل
اإلتصال .

وفي بطاقة البيانات سيتم سؤالكم عن تلقي اطفالكم للقاحات والحصول علي موافقتكم علي عدة
أشياء مختلفة .

