OM KLÆR I BARNEHAGEN

DARI – AFGHANSK

لباس
ی
آسان
در کودکستان باید کودک لبایس را بپوشد که شما از چرک شدن و یا خراب شدن آن ترس نداشته باشید .لباس باید به
ی
آسان بتواند دران حرکت کند .در برگ ی
ی هوا بسیار بار یان و در تغی میباشد و ممکن است
پوشیده و کشیده شود و کودک به
انتخاب درست پوشاک کودکان مشکل باشد .کودکان نباید خنک بخورند ،ویل آنها فعال میباشند و آنقدر لباس زیاد باید به تن
نداشته باشند که در حرکت برای شان مشکل پیدا کند .کارکنان کودکستان میتوانند شما را در مطابقت به هوا در مورد انتخاب
هنمان کنند.
لباس مناسب ،ر ی

نشانی کردن پوشاک
ی
ی
نشان کنید .پرزه های نایم
مطمی شوید که کودک با لباس صحیح به خانه برگردد ،باید شما همه لباس هایش را با نام
برای اینکه
را که در قسمت داخیل لباس باید چسپانده شوند ،میتوانید از طریق ر
انینت فرمایش دهید .لباس ها را میتوانید با توش ضد آب نیی
نشاندیه کنید.

کودک در کودکستان به کدام نوع لباس نیاز دارد؟
ی
زمان که هوا بار یان و یا بسیار مرطوب باشد ،کودک به لباس و موزه های بار یان یضورت دارد .ر
بهی است یک جوره لباس بار یان در
کودکستان آویزان باشد .وقتیکه لباس بار یان چرک شود ،باید به خانه برده و شسته شود.

ی
پان و یا بوت خانگ بپوشد .ممکن است فرش ها لشم باشند ،و اگرکودک جراب بپوشد ،یم
کودک باید در داخل کودکستان رس ی

پان نه پوشیده باشد.
لخشد .روی فرش تر هم بوده میتواند و ممکن پای کودک نم دار شود اگر بوت و یا رس ی ی

لباس اضافه
ً
ی
همی منظور
در کودکستان معموال کودکان هنگام بازی تر ویا چتل میشوند .در آن وقت آنها نیاز تبدیل کردن لباس را دارند .به
ً
ی
پطلون ،زیر پی ی
ری
اهن ،جاکت و پطلون ،در کودکستان حتیم است .لطفا بطور منظم
داشی لباس اضافه مانند نبکر ،جراب ،زیر
نگاه کنید که لباس اضافۀ مورد نیاز کودک در
کودکستان موجود باشد.
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نیمه سال تابستانی
گرمی یم شود ،کودک به لباس و بوت های سبک یضورت دارد .در تابستان و خزان یک کاله و یک لباس بی ی
ی
زمان که هوا ر
ون بدون
پشم مناسب است .هنگایم که آفتاب زیاد باشد ،کودک باید از کریم ضد آفتاب با عامل محافظت باال استفاده کند .برعالوه ر
بهی
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آفتان یا پیک دار استفاده شود تا رس کودک از آفتاب محفوظ بماند.
است که از کاله
ی
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گرمی یم شود ،کودک به لباس و بوت های سبک یضورت دارد .در تابستان و خزان یک کاله و یک لباس بی ی
ی
زمان که هوا ر
ون بدون
پشم مناسب است .هنگایم که آفتاب زیاد باشد ،کودک باید از کریم ضد آفتاب با عامل محافظت باال استفاده کند .برعالوه ر
بهی
آفتان یا پیک دار استفاده شود تا رس کودک از آفتاب محفوظ بماند.
است که از کاله
ی

نیمه سال زمستانی
ون نیاز میداشته باشد .در زیر پوشاک بی ی
زمان که در بیون هوا رسد باشد ،کودک به پوشاک گرم بی ی
ی
ون طفل میتواند جاکت و
ری
داشی کاله گرم ،جراب پشیم ،بوت گرم و ضد آب با دستکش های گرم
پطلون پشیم و یا فلیس به تن داشته باشد .در غی آن
ر ً
اکیا تر میشوند و ر
بهی است که چند جوره با خود داشته باشند.
مهم یم باشد .باید فراموش نکنید که دستکش ها

پوشاک الزم بیرونی برای خوابیدن طفل در رکشا
کوچکی به ر
ر
اسیاحت نیاز دارند .در ی
بعض از کودکستان ها کودکان را تحت نظارت کارکنان در رکشا ،در هوای
در طول روز ،کودکان
ر
ی
آزاد میخوابانند.
داشی یک کیسۀ گرم رکشا مفید است ،تا کودک در هنگام خواب نیاز به لباس زیاد نداشته باشد .در همچو یک
کیسۀ مخصوص رکشا ،نیاز نیست کودک اضافه تر از یک جوره لباس پشیم ی
چیی دیگر ی به تن داشته باشد ،ر
حن در زمستان.
اگر در مورد خوابیدن در رکشا سوال داشته باشید ،با کارکنان کودکستان در تماس شوید.
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