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ألطفال
أوقات المکوث ف روضة ااأل
رياض األطفال مفتوحة عادة من الساعة  07.30إىل  .16.30ولکن لدی بعض رياض األطفال دوام أطول .ستقوم کل روضة من
الت سيقضيها الطفل يف الروضة كل يوم.
ریاض األطفال بإعالمکم عن ساعات عمل الروضة .أنتم تختارون المدة ي
ً
غالبا ما تکون لدی رياض األطفال نشاطات مثل الخروج يف نزهات وحصص الغناء وتنظیم مجموعات اللغة واللعب وأنشطة أخرى
ینبغ
يف الفتة الصباحیة .قوموا بإبالغ الروضة إذا کنتم ستأتون إىل الروضة يف وقت متأخر .حي اذا سيعرف الموظفون ان كان
ي
علیهم انتظار الطفل  ،أو البداء بانشطة اليوم.

ألطفال
الم الطفل ف روضة ااأل
تسلیم واستتال
ً
تواصلوا مع الموظفي عند وصولكم إىل الروضة ،حت يتم استقبال الطفل بطريقة جيدة .تحدثوا إىل الموظفي أيضا عند
أختوهم بأنکم ذاهبون عندما تغادرون روضة األطفال .هذا مهم لسالمة الطفل ،ومن أجل تبادل المعلومات
اصطحاب الطفل ،و ر
المتعلقة بالطفل.
من المهم أن يتم إخبار الروضة إذا كان سیتم استالم الطفل من قبل اشخاص آخرین غت الوالدين .يف هذە الحالة يمكن لروضة
األطفال أن تحض الطفل لذلك .كما ال ُيسمح لروضة األطفال بتسليم الطفل لآلخرين دون االتفاق عیل ذلك مسبقا ،حت إذا کان
الطفل یعرف الشخص.

العطلة السنویة وأیام العطل الرسمیة
هناك أربعة أسابيع بدون دفع يف السنة .خمسة من هذە األيام مخصصة للتخطیط ،ويحصل األطفال عیل إجازة خالل هذە األیام .أما
األسابيع الثالثة األخرى فیجب االستفادة منها خالل العطلة الصیفیة.
بعض رياض األطفال تبق مفتوحة طوال الصيف ،بينما تغلق ریاض أطفال أخری من أسبوعي إىل ثالثة أسابيع یتم خاللها أخذ الجازة
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ینبغ
يف الفتة الصباحیة .قوموا بإبالغ الروضة إذا کنتم ستأتون إىل الروضة يف وقت متأخر .حي اذا سيعرف الموظفون ان كان
ي
علیهم انتظار الطفل  ،أو البداء بانشطة اليوم.

ألطفال
الم الطفل ف روضة ااأل
تسلیم واستتال
ً
تواصلوا مع الموظفي عند وصولكم إىل الروضة ،حت يتم استقبال الطفل بطريقة جيدة .تحدثوا إىل الموظفي أيضا عند
أختوهم بأنکم ذاهبون عندما تغادرون روضة األطفال .هذا مهم لسالمة الطفل ،ومن أجل تبادل المعلومات
اصطحاب الطفل ،و ر
المتعلقة بالطفل.
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من المهم أن يتم إخبار الروضة إذا كان سیتم استالم الطفل من قبل اشخاص آخرین غت الوالدين .يف هذە الحالة يمكن لروضة
األطفال أن تحض الطفل لذلك .كما ال ُيسمح لروضة األطفال بتسليم الطفل لآلخرين دون االتفاق عیل ذلك مسبقا ،حت إذا کان

الطفل یعرف الشخص.

العطلة السنویة وأیام العطل الرسمیة
هناك أربعة أسابيع بدون دفع يف السنة .خمسة من هذە األيام مخصصة للتخطیط ،ويحصل األطفال عیل إجازة خالل هذە األیام .أما
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بعض رياض األطفال تبق مفتوحة طوال الصيف ،بينما تغلق ریاض أطفال أخری من أسبوعي إىل ثالثة أسابيع یتم خاللها أخذ الجازة
السنویةً 1.
av 2
غالبا ما تطلب رياض األطفال من اآلباء إبالغها عن موعد أخذ الطفل لجازة الصيف .عندما یسجل الطفل يف جدول العطلة،
يأت إىل روضة األطفال خالل هذە الفتة.
ال يمكنە أن ي

الت تم االتفاق عليها ،يجب عليكم إبالغ الروضة بذلك .يتم إغالق
إذا كان الطفل سيحصل عیل إجازة باالضافة السابيع الجازة ي
رياض األطفال يف أيام العطل الرسمية ويوم  17مايو/أیار .أما فيما يتعلق بعيد الميالد وعيد الفصح وعطل يت الخريف والشتاء
بالمدرسة ،فتسأل العديد من رياض األطفال أولیاء األمور عما إذا كان األطفال سیأخذون إجازة خاللها .يقومون بذلك للحصول عیل
نظرة عامة حول عدد األطفال الذين سيأتون إىل روضة األطفال ,وحت يتمكنوا من التخطيط للحاجة إىل الموظفي.

المرض
إذا كانت حالة الطفل الصحیة العامة سيئة ،فيجب أن یبق الطفل يف المتل وأن ال یحض إىل الروضة .يمكن أن تكون الحالة
طبيغ أو غثيان أو خمول أو ضعف يف الشهية .يجب إبقاء األطفال الذين يتقيأون
العامة السيئة للطفل عیل شکل إرهاق غت
ي
ويعانون من السهال يف المتل اىل بعد يومي من خلوهم من األعراض ،حت لو لم يكن لديهم حىم.
ً
أهم سبب لبقاء األطفال يف المتل هو تجنب انتشار العدوى يف رياض األطفال .يحتاج الطفل المریض أيضا إىل رعاية إضافية ،وليس
لدى الروضة قدرة استیعابیة تسمح لها بتخصیص موظف لرعاية طفل مريض.

أهم سبب لبقاء األطفال يف المتل هو تجنب انتشار العدوى يف رياض األطفال .يحتاج الطفل المریض أيضا إىل رعاية إضافية ،وليس
لدى الروضة قدرة استیعابیة تسمح لها بتخصیص موظف لرعاية طفل مريض.
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يجب عليكم االتصال بالروضة وإخبارهم عندما يمرض الطفل .هذا مهم بشكل خاص إذا أصيب الطفل بمرض يمكن أن يعدي
اآلخرين.

الدواء
ً
أساس مسؤولية ضمان إعطاء الدواء بالطريقة
للتعاف من المرض .تقع عیل عاتق الوالدين بشكل
يحتاج األطفال أحيانا إىل دواء
ي
ي
وف الوقت المناسب ،كما قرر الطبيب .ال يمكن أن ُيفرض عیل روضة األطفال إعطاء األدوية للطفل ،ولكنها تساعد
الصحيحة ي
ً
عادة يف إعطاء األدوية للطفل المریض .يجب أن يتم االتفاق عیل هذا مع روضة األطفال.

يحتاج بعض األطفال إىل األدوية ً
تعط هذە األدوية للطفل،
يوميا بسبب معاناتهم من مرض مزمن .إذا كان عیل روضة األطفال أن
ي
ً
تدريبا عیل الجراءات الروتينية الالزمة المتعلقة
فيجب االتفاق عیل ذلك بشكل مسبق .يجب يف هذە الحالة أن يتلق الموظفون
بإعطاء الدواء للطفل.
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