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بلدية ساليلسه

في الدانمارك يذهب أغلبية األوالد في الرعاية النهارية لحين بدأهم المدرسةبالسنة التي يتمون فيها
السادسة من عمرهم.
بدأطفلك في الروضة  …….في ,..…/… ..الساعة…

عندما يبدأ طفلك في الرعاية النهارية عليكم كأهل التواجد معه بضع ساعات كل يوم,يدوم هذا لفترة أسبوع
أو أسبوعين,أو حسب ما تم األتفاق عليه مع الرعاية النهارية.
كأهل تأتون الى المؤسسة لتوصيل طفلكم و العودة ألخذه,حسب المواعيد المتفق عليها.
في الرعاية النهارية في بلدية ساليلسه لم تجري العادة أن يأتي األهل في زيارة من غير موعد.

ما هي الرعاية النهارية
يتكلمون في الدانمارك عن الرعاية النهارية بالنسبة لألطفال اللذين تتراوح أعمارهم من صفر الى السادسة
تتقسم الى حضانة لألطفال الصغار و روضة لألطفال األكبر.
الرعاية النهارية هي االطار المناسب لتعلم طفلك ,و يعطي المجال لكال الوالدين بالذهاب الى العمل أو التعلم
التعلم في الحضانة أو الروضة يغطي المجال األجتماعي ,اللغوي ,الحركي.
خاصة التعلم اللغوي يضمن لطفلك تعلم اللغة الدانماركية حيث تعطيه بداية جيدة عند دخول المدرسة.
في الحضانة و الروضة على حد سواء األطفال يلعبون في الداخل و الخارج في كل األحوال الجوية.
تتم قراءة كتب األطفال بصوت مسموع,يغنون  ,يرقصون  ,يرسمون.
الراشدون القائمون على رعاية األطفال هم المربين المتخصصين و مساعديهم .يعتنون بهم بحرفية
و بالتحدي من أجل التعلم.

ما اللذي يجب أن يكون مع طفلك في الحضانة /الروضة ؟
احضار الطعام في علبة الطعام ,حذاء للداخل و مصاصة و لعبته القماشية المفضلة ـ الدب,اذا كان
طفلك يستعمل هذا .

هناك أربع فصول في الدانمارك :ربيع ,صيف ,خربف ,و شتاء .ألبس طفلك الثياب و الثياب الخارجية
المناسبة ألحوال الجو البارد أو الدافئ.

عندما تمطر نستخدم الحذاء المصنوع من المطاط /الجزمة ,و ثياب المطر/الثياب المقاومة للبلل,
(سترة المطر و بنطال المطر) :

عندما تثلج :الحذاء الشتوي  ,ثياب خارجية دافئة ,قبعة صوفية ,القفازات :

في الربيع أو الصيف :ثياب خفيفة تسمح بالتهوية و حذاء ,مع سترة خفيفة.

األشخاص الضروريين للتواصل
اكتب اسمها هناFamily Consultant .........
بريدها االكتروني ................و رقم التلفون................

عند بدء طفلك في الرعاية النهاريةيتم تعيين شخصين للتواصل.
ًالمربي األولي ,اللذي يتصل بكم كعائلة.
لديها المسوؤلية التربوية الشاملة لتطور و تكييف طفلك.
من أجل هذا خذ معك هذا الكتيب الى مكان رعاية طفلك و اسأل عن اسم المربي األولي خاصتكم.
اكتب اسمها هنا.............
بريدها االكتروني ................و رقم التلفون................
ممكن االتصال بالمربي األولي بشأن التعاون مع األهل ,هذا يقوي لغة الطفل و متابعة الطفل لحين بدئه
بالمدرسة .ان كنتم بحاجة الى المساعدة أو لديكم أسئلة ,ستجدون المربي مستعد ولديه الجواب.
مدرب اللغة .مدرب اللغة ليس موظفا لدى الرعاية النهارية على العكس هو مرتبط بهم.
مدرب اللغة يعمل على تحسين اللغة الدانماركية عند طفلك ويشترك في اجتماعات االهالي و ما الي

مدرب اللغة يتكلم......................و.........................
اكتب اسمها هنا......................
بريدها االلكتروني ................و رقم التلفون..................
اسالها عن وقت تواجدها في الرعاية النهارية واكتب هنا  :من............الى..............

ساعدوا أطفالكم بأن يكونوا سعداء بالذهاب الى الرعاية النهارية
التعاون الجيد بينك وبين المربين مهم للغاية من أجل تعلم و تكيف طفلك,خاصة في
األربع أسابيع األولى.
لهذا تعرف على أسماء األطفال األخرين ,اسأل طفلك عن ماذا فعل اليوم,أهتم بمعرفة أسماء األشياء
التي يعملها طفلك باللغة الدانماركية ,ابدي اهتمامك للكلمات الجديدة التي يتعلمها
عبر للموظفين في الموؤسسة عن عدم فهمك لما يقولونه ـأو تريد أستفسارا لتصرفهم.
ساعد طفلك بالتعبير عن مشاعره ,تجاربه ,وكيف يكون الحال بالذهابالى الحضانة /الروضة.
احتوي فرح طفلك ,أضطرابه ,حزنه و فضوليته.
عند البدء في الرعاية النهارية يعطي مدرب اللغة األهل حقيبة صغيرة فيها مواد تستطيعون أستخدامها

بالمحادثة مع طفلكم.
أنتم كأهل دوركم أساسي و حازم في التطور اللغوي عند طفلكم .تكلموا مع أطفالكم باللغة األم.
شاهد هذا الفيديو ترجم الى  ٨لغات:
http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/pasning/Dit-barnssprog-og-laesning/Tal-sproget-frem.aspx

واجب الكتمان
لدى المربين واجب الكتمان من أجل حماية الطفل,األهل و الموظفين ,فيما يخص الشوؤن الخاصة.
المعلومات عن الشوؤن الخاصة تتراوح بين:
الخلفية العرقية ,االتجاه السياسي,الديني ,أو المعتقد الفلسفي,أو تأييد ات نقابية.
عن المعلومات الصحية و األمور الجنسية.
المعلومات عن السجل المدني ,المشاكل األجتماعية الكبيرة و معلومات سرية أخرى[نوع المعيشة معا,
الحالة المادية واألمور الضريبية]
يجب طلب األذن بالسماح في أخذ الصور لألطفال أو الموظفين في الرعاية النهارية.
الموؤسسة تصور صورا جماعية لألطفال ,اذا كنتم راغبين في التعرف على األطفال األخرين
وتريدون معرفة أسمائهم عليكم طلب صورة من الموؤسسة.

تأمين
عليكم عمل تأمين لطفلكم ضد الحوادث الخاص بكم,حيث أن تأمين الرعاية النهارية ال يشملكم.

ترتيبات مجانية لدى مركز الرعاية النهارية
هذا يقويهن و يقوي ”.عائلة لعائلة” هو شبكة اجتماعية من مختلف الثقافات لكل العائلة .اذا ترغب برفيق
اللعب لطفلك /أطفالك
من المنطقة ـأو الخروج مجانا و اكتشاف البيئة المحلية ,فان ترتيب الصداقة العائلية جيد لك.
للمزيد من المعلومات اتصل بالمنسق هايدي م س على التلفون المحمول 31240403 :
أو البريد االلكتروني heimc@slagelse.dk :

يمكنك التواصل مع االشخاص المسوؤلين اللذين ذكروا أعاله على العنوان التالي:

Nordbycentret. kierulffsvej 2, 4200 Slagelse.
اهال بكم بالقاء نظرة  (:نستقبلكم بأذرع مفتوحة .
Room for your own notes:

