
 

 
 

 طفلك في حضانة أيركرومبي
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 معلومات ألولياء األمور      
2021-2022 

 

 

 

 

  
 

 



 مرحبا ً
ًقضاءًمنكمًنرجوً.حولهًيتمحورًممتازًتعليمًلهًوسنقدمًأهتمامناًمركزًطفلكمًسيكونًدائما ًً!!ًالرائعةًالمدرسيةًحضانتناًفىًبكمًمرحبا ً

يدًمنًالمعلوماتًوالصورًمزلا.،حضانتناًطفلكمًبدءًعندًتحتاجونهاًالتيًالمعلوماتًكلًلكمًسيوفرًالذيًالكتيبًهذاًلقراءةًدقائقًبضع

 والفيدوهاتًمتوفرةًعلىًموقعناًاأللكترونيً.ً

بإنهًسيتمًرفعًجميعًقيودًجانحةًالكوفيدًفيًشهرًسبتمبر.ًًالحاليةًالحكوميةًالتوجيهاتًتنص  

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتالجلساًموعدًًًًًًًًًًًًًًًًً  
 

ًاألختيارًيمكنك.ًراسيدًيومًونصفًكاملينًيومينًتعادلًوهيًممولةًمجانيةًساعة15ً،سنوات2،3،4ًرًامنًأعمًلألطفالًنقدمًنحن

:ًمابين  

 

ًاألربعاءًوصباحًالثالثاءً،ًثنيناإلًوهيًاألسبوعًبدايةًجلسات  

ًوالجمعةًالخميسًالظهيرة،ًبعدًماًاألربعاءًوهيًاألسبوعًنهايةًجلسات  

لذلكًلديناًأوقاتًثابتةًلبدايةًونهايةًاليومًالدراسي.ًحيثًيعتبرًالحضورًالمنتظمًواأللتزامًوضانةًخاصة.ًحنًحضانةًمدرسيةًوليسًنح

للغاية،ًحتىًيتمكنًطفلكًمنًاألستفادةًالقصوىًمنًوقتهًبيننا.ًالرجاءًمساعدتناًبالحضورًفيًالوقتًالمحددًوًبالمواعيد  ً مهما كماًامراً 

لطفلكًفيًحضانتنا.ًًسقفًبالمواعيدًلمعرفةًيرجىًاألطالعًعلىًسياسةًالحضورًواأللتزام  ً توقعاتناًعندماًنقدمًمكانا  

ًمواعيدًالجلساتً  

.ًالظهرًبعد2.45ًًوينتهىًصباحا 8.45ًًًسيالدراًاليومًيبدأ  

ًسبوعاإلًنهايةاتًجلسًلألطفادراسيًالًاليومًيبداءًبينما.11.30ًًاليومًالدراسيًألطفالًجلساتًبدايةًاألسبوعًالساعةًينتهىًاألربعاءًيوم

.ًإحضارهمً(رجاءًتناولهمًوجبةًالظهيرةًقبلًال)12.00ًًًالساعة  

ًأذاًحالةًفي(ًاجمال ًًساعة30ً)ًأضافيةًساعة15ًًعلىًالحصولًسنوات3ً-5ًبينًماًاعمارهمًتتراوحًالذينًأموراألطفالًألولياءًيحق

ًقم.ًاألسبوعًفيًساعة16ًراوحًتتًعملفترةًلًالمعيشيًأواألجرًالوطنيًاألجرًمنًاألدنىًالحدًاألقلًعلىًتكسبونًوشريككًأنتًكنت

ديم.منًالمعلوماتًوطريقةًالتقًلمزيدًالنجليزيةًالنسخةًفيًالموضحًالموقعًبزيارة  

 

الحضانةًفيًطفلكًستقرارإلًالمتبعةًجراءاتاإلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

.ًًفريدًطفلًفكلًألخرًطفلًمنًيختلفًستقرارإللًالطفلًيستغرقهًالذيًالوقتلديناًترتباتًوإجراءتًمتبعهًفيًحضانتناًألستقرارًالطفل.ً

باألمانًفيًالحضانةًقبلًترككًلهًوًمغادرةًالمبنيً.طفلكًليشعرًمساعدتناًنرجوًلذلك  

ًلمدةًمعهًللبقاءًستحتاجًاألمرًبدايةًفي.ًاألمرًلزمًإذاًاكثرًحيانا ًأوًاألولًسبوعاإلًفيًالزمنًقصيرةًبجلساتًطفلكًلقيامًمستعدا ًًكن

ًيبدأًبعدهاًثمًومنً،ًالغذاءًوجبةًفترةًفيًاألخرينًبصحبةًالبقاءًمنًيتمكنًحتىًتدريجيا ًًالمدةًبزيادةًسنقومًثمًومنًساعةًمقدارهاًزمنية

.ًًالكافىًباألمانًشعورهًحينًالكاملةًالجلسات  

ًموظفيًومعًطفلكًعنًالشخصيةًالمسؤولةًمعًمتينةًعالقةًوبناءًالحضانةًحياةًتجربةًيمكنكًحيثًلكًبالنسبةًرائعةًفرصةًتعتبرًهذه

ًموقعناًعلىًستقراراإلًسياسةًعلىًطالعاإلًالرجاءًالمعلوماتًمنًا ًلمزيد.ًًلديكًاستفساراتًأيًحولًمعهمًوالتحدثًالحضانة

.ًًًلكترونياإل  
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بهاًالخاصةًاألطفالًومجموعةًالمسؤولة  

ًعالقةًهدفهاًبناءًوًالتعليميةًحتياجاتهإوًقدراتهًوعلىًالطفلًعلىًستتعرف.ًًعنهًرئيسيةًمسؤولةًلديهًستكونًالحضانةًالطفلًبدءًعند

ًماًكلًبتدوينًالمسؤولةًهذهًستقومً،لكترونيةاإلًالتعليميةًالمجلةًخاللًمن.ًًستقرارالسريعاإلًعلىًوتساعدهًالعائلةًأفرادًومعًمعهًوثيقة

ًمصممانًللطفلًالمقدمانًوالتعلمًالرعايةًأنًضمانًيضا ًأًاواجباتهًومنً،ًالمنزلًمنًذلكًكلًرؤيةًيمكنكًوأنتًالطفلًقومًبهويًيتعلمه

ستعملًمعكًلدعمًنموًطفلكًفيًالمنزلوكًالفرديةًحتياجاتهإًلتلبيه ًخاللًمنًالدعمًمنًالمزيدًعلىًللحصولًومساعدتكم.ًماًإنهاًًأيضاً 

.ًًلذلكًحوجةًفىًالطفلًكانًفيًحالةًإذاًالمتخصصون  

ًوأًبدايةًفيًمعهاًالتحدثًيمكنكًكما.ًًالحضانةًفيًالطفلًأداءًحولًمعكًللحديثًدوريًبشكلًمواعيدًوتنسيقًبترتيبًستقومًإنهاًكما

.ًًسعيدةًأخبارًوأًقلقًأيًومشاركتهمًالدراسيًاليومًنهاية  

 
 
 
 

 

 

 

ًاألمورًأولياءًشراكةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

ًالبريدًلىإًنضماملإلًطلبا ًًلكًسنرسل.ًًبينناًيقضيهًالذيًوقتهًمنًالقصوىًستفادةاإلًعلىًطفلكًيتحصلًحتيًشراكةًفيًمعكًملنعًنحن

ًللفعالياتًاليومياتًوتواريخًاألخبارًبأحدثًمنتظمةًخباريةإًرسائلًوإرسالًمعكًللتواصلًنستخدمهًوالذىًاألمورًألولياءًلكترونياإل

يقومًالموظفينًفيًالحجراتًبإعالمكمًبماًيتعلمهًاألطفالًوتزويدكمًبأفكارًونشاطاتًللقيامًبهاًفيًالمنزل.ًسًكما.ًالحضانةًفيًالمهمة  

ًإضافةًويمكنككلًإنجازاتًطفلكًالتعليميةًًمشاهدةًيمكنكًحيثيمكنكًالدخولًعلىًالمجلةًاأللكترونية،ًوهىًنظامًعبرًاألنترنت،ً

ً.ًهاتفيديوًوأًبصورًمعكًاشراكناًوأًتعليقك  

ًحتىًوفاةًوأًمرضًخبرًللعائلة،ًجديدًطفلًقدومًمثلًالطفلًعلىًيؤثرًقدًالمنزلًفيًتغييرًأيًحدوثًعندًمعكًشراكناإًجدا ًًالمهمًمن

.ًًاألمرًلزمًإذاًالدعمًتقديمًمنًنتمكن  

ًطفلكًلمساعدةًجيدةًطريقةًوهذهًالمنزلًفيًمعهًلتقرأهاًالحضانةًمنًالكتبًستعارةإًيمكنهمًحيثًبه،ًخاصةًحقيبةًلهًستكونًطفلًكل

.ًًلديهًستماعواإلًالتحدثًمهاراتًتطويرًعلى  

ًالنشاطاتً-ًالخفيفةًالوجبةًوقاتأًفيًكالمساعدةًالطرقًبشتىًاألمورًولياءأًودعمًبمساعدةًنرحبًالحضانة،ًفيًالطفلًستقرارإًبمجرد

ًإمساكًفيًمساعدتكمًإليًنحتاجًحيانا ًأوًاألطفالًتعلمًلتعزيزًالمختلفةًالرحالتًمنًبالعديدًنقومًالدراسيًالعامًمدارًعلىًوغيرها،ًالفنية

.ًًالصغارًاألطفالًأيدي  

ًجنبًإليًجنبا ًًواللعبًطفلكًمعًالحضانةًإليًللحضورًدعوتكًيتمًحيثًوتعلمًالعبًبقى،أًجلساتًمنًجلسةًنعقدًدراسيًفصلًكلًفي

ًاألفكارًمنًكثيرا ًًستفادواإوًجيدةًمنًكثرأًاألمورًأولياءًراءا ًًكانتًالسابقةًالجلساتًمن.ًًيومهًفيًالطفلًيتعلمهًماًكلًورؤيةً،ًمعه

.ًالجلسةًفيًالمطروحة  



الحضانةًفيًالطفلًيتعلمهًماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

ًتوجيهيةًمبادئًأربعةًتوجد.ًًالمدرسيًقبلًماًالتعليمًمرحلةًأوًالمبكرةًللسنواتًالتاسيسيةًالمرحلةًيتبعونًسنوات0ً-5ًبينًماًاألطفال

:ًًوهيًممارساتناًتحدد  

ًومميزًفريدًطفلًكلًيعتبر.ًًًًً  

ًيجابيةاإلًالعالقاتًخاللًمنًومستقلينًرادةاإلًأقوياءًيكونواًبأنًاألطفالًيتعلم.ًًًًً  

ًبينًقويةًشراكةًوهناك.ًًالفرديةًحتياجاتهمإلًتستجيبًتجاربهمًحيثًالتمكينية،ًالبيئاتًفيًجيدًبشكلًويتطورونًاألطفالًيتعلم.ًًًًً

.ًًالرعايةًمقدميًأوًاألمورًولياءأوًالممارسين  

ًاألطفالًلجميعًوالرعايةًالتعليمًويوفرًيغطيًطارالتعليمياإلًهذا.ًبعضهمًعنًمختلفةًوبمعدلتًبطرقًويتطورونًيتعلمونًاألطفال.ًًًًً

.ًواإلعاقةًالخاصةًحتياجاتاإلًذويًاألطفالًذلكًفيًبماًاألولىًالسنواتًفي  

والتطورًالتعلمًمجاالت  

ًثالثة.ًًبعضهاًمعًومترابطةًمهمةًالمجالتًهذهًوجميعًلألطفال،ًنقدمهًالذيًالتعليمًنوعيةًتشكلًوالتطويرًللتعلمًمجالتًسبعةًهناك

ًهذه.ًًالعالقاتًونماءًوتكوينً،ًالتعلمًعلىًقدراتهمًوبناءًاألطفالًوحماسًفضولًتثيرًنهاألًخاص،ًبشكلًمهمةًتعتبرًالمجالتًهذهًمن

:ًًوهيًالرئيسية،ًالمجالتًتعتبرًالثالثةًالمجالت  

واللغةًالتواصل.ًًًً  

ًالبدنيةًالتنمية.ًًًً  

ًوالعاطفيةًجتماعيةواإلًالشخصيةًالتنمية.ًًًً  

ًالمجالت.الرئيسيةًالثالثةًالمجالتًوتطبيقًتعزيزًخاللهاًمنًيتمًحيثًاألخرى،ًاألربعةًالمجالتًفيًاألطفالًتعلمًندعمًيضا ًأًإنناًكما

:ًوهيًاألربعةًالمعينة  

والكتابةًالقراءةًمعرفة.ًًًًً  

الرياضيات.ًًًً  

ًالعالمًومعرفةًدراكإ.ًًًً  

التعبيريًوالتصميمًالفنون.ًًًً  

:ًالتاليًالنحوًوعلىًالسبعةًالتعليميةًالمحالتًجميعًعبرًتتمًأبركرومبيًفيًللتعلمًخطتنا  

ًأنفسهمًعنًالتعبيرًفيًومهاراتهمًثقتهمًلتطويرًغنية؛ًلغويةًبيئةًلتجربةًفرصا ًًاألطفالًمنحًعلىًاللغةًوتطويرًتصالاإلًيتضمن.ًًًًً

ًالمواقفًمختلفًفيًوالتحدث  

ًمساعدةًيضا ًأًيجب.ًًوالحركةًالتحكمًوتنسيقًولتنميةًومتفاعلين؛ًنشطينًليصبحواًلألطفالًالفرصًتوفيرًعلىًالبدنيةًالتنميةًتشمل.ًًًً

ًبالغذاءًيتعلقًفيماًالصحيةًالخياراتًتخاذإوًالبدنيًالنشاطًهميةأًمعرفةًعلىًاألطفال  

 

 



ً 

الحضانةًفيًالطفلًيتعلمهًما  

 

ً؛ًواألخرينًأنفسهمًتجاهًباإليجابيةًشعورهمًوتعزيزًلتنميةًاألطفالًمساعدةًعلىًوالعاطفيةًجتماعيةواإلًالشخصيةًالتنميةًتتضمنً.

ًيجبًالذيًالمناسبًالسلوكًلفهمًمشاعرهمًإدارةًكيفيةًومعرفةًجتماعيةاإلًمهاراتهمًوتطويرًاألخرينًحترامإوًإيجابيةًعالقاتًولتكوين

ًقدراتهمًفيًالثقةًبناءًليإًضافةباإلً،ًمجموعةًفيًعاملالتًعندًإتباعه  

ًاإلمكانيةًاألطفالًمنحًيجبً؛ًوالكتابةًبالقراءةًوالبدءًبالحروفًاألصواتًربطًعلىًاألطفالًتشجيعًيشملًوالكتابةًالقراءةًمعرفة.ًًًًً

هتمامهمإًإلثارةًوذلكًالمكتوبة،ًالموادًمنًوغيرهاًالشعريةًوالقصائدًالقصصيةًكالكتبًالقراءةًموادًمنًمتنوعةًمجموعةًإلىًللوصول  

ًوفهمهاًاألرقامًحسابًفيًوقدراتهمًمهاراتهمًوتحسينًلتطويرًالفرصًوتوفيرًمنحهمًيجبًاألطفالًلدىًالرياضياتًلتنمية.ًًًً

والمسافاتًالقياساتًومعرفةًالهندسيةًاألشكالًووصفًوالطرحًللجمعًالبسيطةًالحسابيةًوالعملياتًستخدامها،إو  

ًومعرفةًوالمراقبةًكتشافلإلًالفرصًإيتاحًخاللًمنًومجتمعهمًالماديًعالمهمًلفهمًاألطفالًإرشادًعلىًالعالمًومعرفةًدراكإًينطوي.ًًًً

ًالتكنلوجياًإلىًباألضافةًوالبيئةًماكنواألًاألشخاص  

ًإلىًضافةباإلًوالموادًالوسائطًمنًواسعةًمجموعةًمعًواللعبًستكشافاإلًمنًاألطفالًتمكينًعلىًالتعبيريًوالتصميمًالفنونًيشتمل.ًًًً

ًالحركةًالموسيقى،ًكالرسم،ًالفنيةًاألنشطةًمنًمتنوعةًمجموعةًخاللًمنًومشاعرهمًأفكارهمًلمشاركةًوالتشجيعًالفرصًتوفير

ًًوالتكنولوجياًوالتصميمًاألدوارًتقمصًوالرقص،  

ًًالفعالًالنشطًالتعليمًخصائص  

ًأنفسهمًرؤيةًعلىًاألطفالًبمساعدةًاألمرًيتعلقًاألطفال،ًبهاًيتعلمًالتىًالطرقًفيًنفكرًفأنناًوتوجيهها،ًاألطفالًأنشطةًتخطيطًعندً

:ًًوهىًالفعالًالنشطًللتعليمًخصائصًثالثًتوجد.ًًوقدراتهمًمهاراتهمًولتطويرًأكفاءًتعلمًمتلقي  

ًاألشياءًوتجربةًبالبحثًاألطفالًيقومً-ستكشافواإلًاللعب.ًًً  

إلنجازاتهمًبالسعادةًويشعرونًالصعابًمواجهتهمًعندًالمحاولةًفيًيستمرونًاألطفالً-ًالنشطًالتعليمًً.ً  

ًيطورونًثمًومنًاألفكارًهذهًبينًماًروابطًويبنونً،ًتطويرهاًعلىًويعملونًالخاصةًأفكارهمًاألطفالًلدىً-النقديًوالتفكيرًبداعاإل.ًًًً

ًًًًًًًباألشياءًللقيامًستراتيجياتإ  



 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالدراسيةًالمناهجًتعزيزًً  

 

:ًًالمختلفةًالتعليميةًاألنشطةًمختلفًفيًللمشاركةًالفرصًلهمًتُتيحًالمدرسيةًحضانتناًفيًاألطفال  

ًالغاباتًمدرسة  

معًًالتعاونًوكيفيةًأنفسهمًلقاءت ًًمنجادًالحلولًإيًوالمخاطرًمعًالتعاملًوكيفيةًالطبيعية،ًالبيئةًالكثيرعنًالغاباتًمدرسةًفيًاألطفالًيتعلم

بماًرًالحضانة،ًفيًاألطفالًبقيةًمعًلمشاركتهاًالوجباتًوتجهيزًالنارًشعالإًكيفيةًعلىًطفالاألًسيتدربًالجلساتًهذهًخالل.ًبقيةًالفريق

ًتتيحًالتجربةًهذه.ًًالطبيعيةًالبيئةًمنًأشياءًوصنعًالنجارةًفنًواستخدامًمهارةًالشمسًأوًالمطرًمنًلحمايتهمًالسقائفًبناءيمكنهمً

فيًالجزءًالبريًمنًحديقتناًتقامًجلساتًالمدرسةًالغابيةًًولتجربةًإدارةًالمخاطرًبنجاح.ًًالذاتًحترامإوًالثقةًلتطويرًفرصةًلألطفال

.ًًبالجلساتًالبدءًقبلًالمخاطرًلكلاملًوشاملًكًتقييمًيتمًالفسيحةًالجميلةًودائما ً  

الطبولًعلىًوالقرعًالموسيقىًجلسات  

ًالبيانوًعلىًالحيةًوالموسيقىىًاألغانيًإلىًاألطفالًيستمع.ًًوبيترًمانديًبقيادةًاألسابيع،ًفيًالمتبادلًبالتناوبًوجمعةًثنينغًكلًوتقام

.ًًالطبولًستخدامإبًمختلفةًجديدةًإيقاعاتًويتعلمواًواألكورديون،  

مارتنًمعًالبدنيةًالتربية  

ًومارتنًًصغيرةًمجموعاتًخاللًمنًاألطفالًيشاركً،مدربًالرياضةًالمتخصصًمارتنًبقيادةًأربعاءًيومًكلًالبدنيةًالتربيةًجلسةًتقام

ًالقفزًكيفيةًاألطفالًيتعلمًكما.ًًللجسمًاألساسيةًوالقوةًوالتوازنً،ًوالحركةًالتحكمًوتنسيقًتنميةًعلىًتساعدًوالعابًانشطةًبتصميمًيقوم

.ًًاللعابًمنًوغيرهاًالمتمايلةًواللواحًالحواجزًعلى  

ًواالتصاالتًالمعلوماتًتكنولوجيا  

ًأنًنودًولذلكًلوحية،ًجهزةأوًهواتفًمنًالحديثةًالتكنولوجياًستخدامإًفيًعاليةًبكفاءةًيتمتعونًاأليامًهذهًفيًاألطفالًبأنًندركًنحن

ًمشاريعًعلىلًالعمًفرصةًطفالأللًسيُتاح.ًًوالعشرينًالحاديًالقرنًفيًللحياةًإلعدادهمًومبتكرةًعديدةًبطرقًمهاراتهمًتنميةًمنًنزيد

:ًًمثلًمختلفة  

ًستخدامهإًوكيفيةًالتحكمًأجهزةًطريقًعنًبهاًيُتحكمًالتىًالليغوًسياراتًبناء.ًًًً  

ًبادًياألًستخدامإبًالكرويةًالريبورتاتًبرمجة.ًًًً  

األطفالًأصواتًمقلدةًتتحدثًوجعلهاًالمختلفةًلعاباألًلتحريكًالضوئيةًاللمحةًبرنامجًستخدامإًكيفيةًتعلم.ًًًً



 
ًالحضورًعنًالتاخير/ًًاألطفالًواستالمًإيصال  

 

ًالصباحي،ًالمحددًالوقتًفيًإيصالهمًعلىًالحرصًالرجاءًفلذلكًالمختلفة،ًاألنشطةًتبدأًالصباحًفيًالحضانةًإليًاألطفالًقدومًبمجردًً

ًالتحصيلًحيثًمنًمهمًالصباحيًالوقتًهذاًيعتبرًالصغيرة،ًالمجوعاتًوأنشطةًالدراسةًبدايةًقبلًالوقتًبعضًقضاءًيمكنهمًحيث

.ًًالدراسي  

ًطفلكًستالمإلًحضوركًفرجاءا ًًللطفل،ًأخرمهمًتعليميًجزءًوهذاًلألطفالًوالقوافيًالتعليميةًالقصصًبسردًعادة ًًالدراسيًاليومًينتهي

الموظفينًلديهمًالكثيرًمنًًأنًكماً،الطفلًيحزنًقدًاألمرًوليًحضورًخيرأتًحيثًالمحددًالوقتًفيًالطفلًستالمإًالمهمًمن.2.45ًًًعند

.ًًاألعمالًبعدًمغادرةًاألطفالًمثلًاألجتماعاتًوالتدريبات  

ًسماءأبًلتزويدناًبحاجةًنناإًكما.ًًطفلكًطمأنةًيمكنناًحيثًعالمهمإوًستقبالاإلًبمكتبًتصالاإلًيرجىًقوي،ًلسببًخيرأالتًحالةًفي

ًيرجيعلىًاألقلًنحنًنحتاجًإلىًمعلوماتًوتفاصيلًثالثةًجهاتًلألتصالًبهم.ً.ًطفلكًستالمإبًمنكًالمفوضينًشخاصاألًًومعلومات

ًمع.ًًبالسالمةًتتعلقًألسبابًوذلكًباستالمهًلهًنسمحًفلنًسفلألًوإلًالطفلًسيستلمًخرغيركا ًًشخصًهناكًكانًإذاًمسبقا ًًإعالمنا

ًكما.ًًالمدرسةًفيًمايزالونًالذينًخوةاإلًمنًبدل ًًاألقل،ًعلىًعاما 16ًًًالعمرًمنًيبلغًراشدًيكونًأنًيجبًالطفلًسيستلمًمنًأنًمراعاة

ًعدمًحالةًفيًدائما ًًبكمًتصالباإلًسيقومونًستقبالاإلًموظفيًبأنًوهيًأخريًمالحظةًالسالمة،ًمنًلمزيدًوذلكًسريةًكلمةًأيضا ًًنستخدم

ًشخصًأيًبدخولًأبدا ًًنسمحًولنًلناًبالنسبةًقصوىًأهميةًذاتًاألطفالًسالمةًتعتبر.ًالطفلًستالمإبًيطالبًالذيًالشخصًعلىًالتعرف

.ًلناًأوًلكًمعروفًغير  

والمرضًالغيابًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

ًإبقاءًالرجاءًوأيضا ًًالمنزلًحتيًبلوغهًالصحةًزمهأسبابًصحية،ًالرجاءًمالًأليًالحضانةًإلىًالحضورًمنًطفلكًتمكنًعدمًحالةًفيً

ًسبابًواألًالغيابًعنًاألبالغًيرجيً.ًالسهالًأوًالقئًمثلًالفيروسيةًباألمراضًاإلصابةًحالةًفيًساعة48ًًلمدةًالمنزلًفيًالطفل

.ًًحيثًأنًالجراثيمًتنتشرًصباحا 9.30ًًًالساعةًقبلًوذلكًاألمور،ًألولياءًلكترونياإلًالبريدًطريقًعنًأوًبالمكتبًبالتصالًوذلك

موعاتًاألطفالًكماًأنًالطفلًلنًيتمكنًمنًاألستمتاعًبيومهًالدراسيًإذاًلمنًيكنًبصحةًجيدة.ًيرجىًدعمناًبتتبعًبسرعةًبينًمج

ًإذاًكانتًلديهًأعراضًمرضًالكرونا.ًوأخذًطفلكًألختبارًالبوليميرازًالمتسلسلًفيًحالة19ًًاألرشاداتًالحاليةًحولًجانحةًكوفيدً  

ًموافقةًستمارةإًعلىًالتوقيعًإليًول ًأًنحتاجًولكنًالحضانةًفيًحتياطئإًستنشاقإبجهازًحتفاظاإلًفيمكنكًبالربو،ًمصابًطفلكًكانًإذا

ًيمكنًعارضًأيًردعًلمحاولةًوذلكًمعينة،ًغذائيةًمتطلباتًلديهًأوًالحساسياتًنواعأًأيًمنًيعانيًطفلكًكانًإذاًإعالمناًالرجاء.ًًمنك

.ًًلتناسبهًالخفيفةًالغذائيةًالوجباتًوتنظيمًيصيبهًأن  

سنا ًًصغراألًاألطفالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

ًمالبسًإليًضافةباإلًالمعطرةًوالمناديلًالحفاضاتًمنًمناسبةًكميةًإحضارًإليًالحفاظاتًيرتدونًمازالواًالذينًاألطفالًسيحتاج

.ًًعليهاًالطفلًسمإًكتابةًمعًحقيبةًفيًذكرهًسبقًماًكلًوضعًيرجى.ًًحتياطيةإ  

 

 



لمالبسا  
ً
ً
 

ً:ًًاألتيًمنًيتكونًوهوًطلبه،ًيمكنكًحيثًستقبالاإلًمكتبًفيًمتوفرًوهوً.إلزاميا ًًليسًالمدرسيًالزي
ً

ًًاللونًصفرذهبيأًشيرتًتي

ًًأزرقًبنطالً،ًالثقيلًالنوعًمنًأزرقًقميص

ًًشمسيةًقبعةًأوًللشتاءًصوفًقبعةً،ًللماءًمضادًمعطف

ًًالحضانةًشعارًيحملًالمدرسيًالزي

ًًحيثًمكلفةًوغيرًبسيطةًتكونًأنًيجبً،ًالحضانةًفيًالخاصةًمالبسهًرتداءإًللطفلًمسموح

ًًبالرغمًوغيرها،ًوالصلصالًوالرملًبالطالءًتغطيتهاًوسيتمًسيمرحًالطفلًأن

ًًمريحة،ًاألطفالًمالبسًتكونًأنًالمهمًمن.ًًالحاميةًالما زرًستخدامإًعلىًنشجعهمًأنناًمن

ً.ًًالضيقةًوالسراويلًحزمةاألًتجنبًاورجاءً ًمساعدةًبدونًالحمامًإليًالدخولًعليهًيسهلًبحيث

ً.ًاألطفالًمالبسًلتشابهًمالبسه،ًكلًعلىًوبوضوحًالطفلًسمإًوضعًيجب

ًمالبسًوجودًعدمًعندًللغيار،ًالطفلًحتاجإوًحادثًحدوثًحالةًفيًصغيرةًحقيبةًفيًحتياطيةاإلًالمالبسًبعضًإحضارًيضا ًأًيرجىً
اًورجاًالحضانةًمنًمالبسًنستعملًنناإفًللطفل ً.ًاًسريع ًًإعادتهاء 

ً.ًالمناخيةًالجواءًكلًفيًالخارجيةًالحديقةًيستكشفونًاألطفالًندع

ًًالشتاء،ًفيًوقفازاتًوقبعةًبمعطفًبتزويدهًلذلكًمستعدًطفلكًأنًمنًكدأالتًيرجىًلذلكً

ً.ًًالممطرةًاأليامًفيًللماءًواقيًوبمعطفًالصيف،ًفيًالشمشًمنًواقيةًوقبعة

ً.ًًالمكشوفةًالصنادلًأوًاألربطةًذاتًاألحذيةًنحبذًلًفضلكًمنًلصقة،ًبشرايطًتكونًأنًيجبًاألحذية

ً
ً

                  ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

 
ً
 
 
 
 



ً
ً

ًالوجباتًالخفيفة

ًويعدونهاًوجبتهمًلتناولًالمناسبًالوقتًمتىًيختارونًفهمًاألطفال،ًتعلمًمنًمهمًجزءوهذاًيعتبروًفاكهةًأًًالخفيفةًوجبةسيقدمًلألطفالً
.ًالخياراتًمنًوغيرهاًوالجبنًالفواكةً،ًالخبزالمحمصً،ًالمختلفةًالغذائيةًالحبوبًمنًًإليهمًالمقدمةًالعديدةًالخياراتًخاللًمنًبأنفسهم

ًاحنًنقدمًلألطفالًوجبتينًخفيفتينًفيًاليومًصباحً ن.ًًالجديدًالصينيًبالعامًنحتفلًعندماًالصينيًالطعامًمثلًمختلفةًشياءأًنؤفرًحيانا ًأو
ًوبعدًالظهيرةً.ً

راًوشكًستقبالاإلًمكتبًفيًوتدفعًكامل،ًبدوامًلألطفالًجنية2ًوًجزئيًبدوامًلألطفال1ًيهًجنًبقيمةًطوعيةًسبوعيةإًمساهمةًمنكمًبنطلب
ً.ًًلكرمكمجزيالً 

ًًالمنزلًفيًعدةالمًالوجبةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًعلىًلمساعدتكمًرشاداتاإلًبعضًتقديمًنود.ًًالمنزلًفيًالمعدةًالغذائيةًالوجبةهاًوبداخلًالغذاءًبحقيبةًالحضانةًإليًطفلكًإرسالًيرجي
ً:ًًصحيًبشكلًالغذاءًإعداد

ًًيفسدًقدًطعامًأيًوضعًعدمًيرجيًلذا.ًًالطعامًلحفظًمبرداتًلديناًليس.ًًًً

ًًلألطفالًالطعامًتسخينًيمكنناًلًيضا ًأ.ًًًً

ًتوجدًلًفلذلكًاألوقاتًجميعًفيًالمياةًلهمًنوفرًولذلكًالتركيز،ًعلىًلمساعدتهمًالماءًمنًالكثيرًشربًعلىًاألطفالًتشجيعًسياستنا.ًًًً
ًًمعهمًالمشروباتًرسالإلًحوجة

ًًألرزواًوالمعكرونةًالخبزًمثلًبالكربوهيدراتًالغنيةًاألطعمةًبعضًدراجإًيجب.ًًًً

ًًوغيرهاًوالفاصولياًالجبنًالبيض،ًاللحم،ًالدجاج،ًمثلًالبروتيناتًبعضًضافةإًيرجي.ًًًً

ًرغبتكًحسبًالمجففةًأوًالطازجةًوالفواكةًالخضرواتًبعضًضافةإًايضا ًًيرجي.ًًًً

ًًالصغارًلألطفالًختناقلإلًخطرا ًًيشكلًالعنبًأنًحيثًنصفين،ًإلىًتقطيعهًمراعاةًيجبًالعنبًوضعًحالةًفي.ًًًً

ًبدائلهاًأوًاأللبانًمنتجاتًتضمينًيضا ًأًيمكنك.ًًًً

.ًًًًيرجيًعدمًإحضارًرقائقًالبطاطس،ًالشوكالتةًأوًالبسكويتً.ًحيثًتحتوىًهذهًاألطعمةًالخفيفةًعلىًالكثيرًمنًالسكرياتً
نًاألطعمةًالسكريةًتعتبرًغنيةًبالسعراتًإنهاًغنيةًبالدهونًمماًتسببًزيادةًالوزنًوالذيًيؤديًإليًأمراضًالقلبً.ًكماًإواألمالحًكماً

ًالحراريةًوهيًضارةًباألسنانً



 
ًطفالاسةًسلوكًاألسي

.ًولماذاًوالخطاء،ًالصوابًهوًماًمعرفةًعلىًالطفلًحثًألجلًرشد.والًًُاألطفالًمعًجيدةًعالقاتًتكوينًعلىًالطفلًبمساعدةًنؤمنًنحن
حيثًسيدعمً.ًكبيرةًمجموعةًمنًجزءا ًًيكونواًأنًتجربةًفيهاًيعيشونًالتيًاألولىًالمرةًهىًهذهًستكونًربماًاألطفالًلمعظمًبالنسبة

منًالمجتمع.ًيالموظفينًشعوراألطفالًبالحساسيةً،ًو ًساعدوهمًعلىًفهمًكيفيةًأنًيكونواًجزاءاً 

ًعلىًاألطفالًونحفزًنشجع.ًًاألخرينًمعًالتعايشًكيفيةًيتعلمواًحتىًجسدية،ًتصبحًوقدًبينهمًالخالفاتًحدوثًجدا ًًالشائعًمنًولذلك
ً.ًًالضربًوليسًالمحادثةًطريقًعنًوديًبشكلًبينهمًالخالفاتًوحلًبهاًوالعنايةًأقرانهم،ًمعًاأللعابًوتبادلًمشاركة

ً:ًًًاألتيًتشملًالقواعدًهذه.ًًواألمانًبالسعادةًالشعورًعلىًاألطفالًيساعدًالبسيطة،ًالقواعدًبعضًفيًالتفكير

ًًالخارجيةًالحديقةًفيًالركضًيمكنناًبينماًالداخلًفيًنسير.ًًًً

ًًالخارجيةًالحديقةًفيًالصراخًيمكنناًبينماًالداخلًفيًالهادئةًاصواتناًنستخدم.ًًًً

ًًالصحيحًمكانهاًفيًووضعهاًاألشياءًترتيبًعلىًونساعدًبحضانتناًنعتنيًنحن.ًًًً

ًشيئا ًًنقولًأنًردناأًإذاًيديناأًونرفعًالمعلمةًتتحدثًعندماًنستمع.ًًًً

ًًالمعداتًونتشاركًنتناوب.ًًًً

ًنعطيًفقدًالطفلًستجابةإًبعدمًشعورناًحالةًفيً.ًسبوعاإلًنجمًجائزةًأوًوملصقاتًومديح،ًبتسامةإبًطرق،ًبعدةًالجيدًالسلوكًنكافئًنحن
ًأولياءًنطلع.ًًأخرىًمرةًخرينال ًًإليًنضماماإلًيمكنهًوبعدهاًأسفهًالتعبيرعنًمنًيتمكنًحتيساعدةًموظفة،ًبمًكمهلةًدقائقًبضعًالطفل
ً.ًسويا ًًحلولًإيجادًونحاولًمخاوفًأىًوأًالمستجداتًبكلًاألمور

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًاألطفالًعرباتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
ًولكنًالسقيفةًقفلًسيتم.ًًالنهارًساعاتًخاللًوذلكًالحضانةًمبنىًبجوارًالخارجيةًالسقيفةًفيًاألطفالًودرجاتًعرباتًتخزينًيمكنكم
ًغيرًالداخليةًالمساحاتًأنًحيثًالحضانة،ًداخلًإليًاألطفالًعرباتًإدخالًعدمًيرجى.ًًالخاصةًمسؤوليتكًعلىًفيهاًالمتروكةًاألشياء
ً.ًًلالذىًمصدرًتصبحًقدًكماًكافية

 
 
 
 



 

 1202ً/2202ًًيميةدألكااًلسنةاًيخارتوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 

ً

ً.ًًمتماثلةًئيةابتدإلاًارسلمداًتعطالوًعطالتناًلذلكًلمحليةاًللسلطةًتتبعًالمدرسيةًحضانتنا

2021ًًالدراسيًالخريفًفصل

ً.ًًسبتمبر1ًربعاءًاألبدايةًالفصلًالدراسيً

ًًديسمبر.21ًالفصلًالدراسيًالثالثاءًنهايةً

ً.ًًأكتوبر29ًًالجمعةًحتي25ًًثنيناإلًمنًالدراسيًالفصلًمنتصفًعطلة

ً

2022ًًًًالدراسيًالربيعًفصل

ً.ًريناي5ًربعاءًاألبدايةًالفصلًالدراسيً

ًبريلً.ًأ8ًًالجمعةًالدراسيًالفصلًنهاية

ً.ًًفبراير19ًًالجمعةًحتي15ًًثنيناإلًمنًالدراسيًالفصلًمنتصفًعطلة

ً

2022ًًًًالدراسيًالصيفًفصل

ً.ًلبريأ25ًًثنيناإلبدايةًالفصلًالدراسيً

ً.ًًيوليو19ًًالثالثاءًالدراسيًالفصلًنهاية

ً.ًًمايو2ًًثنيناإلًيومًالعامةًالبنوكًجازةإ

ً.ًيونيو3ًًالجمعةًحتيًمايو30ًًيالدراسًالفصلًمنتصفًعطلة

ًً

ً(ًمغلقةًالحضانة)ًًللموظفينًتدريبيةًأيام

 ًيونيو.29ًً،ًيناير5ًً،أكتوبر22ًًأكتوبر،21ًًسبتمبر،1ً

 ضافيةإًتمعلوما                                             

ًالمعلوماتًمنًمزيدالًليإًبحاجةًكنتمًإذاًليناإًلحديثاًفيًبدا ًأًاددولتترًلكنوً،ًلديكمًلتياًلتكمؤتساًكلًعلىًلكتيباًاذهًيجيبًأنًنأمل

ً.ًمخاوفًلديكمًأو

ًستقبالاإلًمكتبًمنًورقيةًنسخًطلبًيمكنكًأوًلكترونياإلًموقعناًعلىًسياساتناًوثائقًمنًنسخًتتوفرًالمعلوماتًمنًمزيدالًعلىًللحصول

. 

 .ًلفاطألاًهاراتموًتخدماوًلتعليماًمعاييرًمكتبًقبلًمنًيةدورًرةبصوًالحضانةًتفتيشًيتمً،ًمسجلةًسيةرمدًحضانةًبصفتنا

 .ًهمبًصلخااًالموقعًعلىًتلمعلومااًمنًلمزيدواًيررلتقااًكلًونستجدً
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