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لماذا يجب أن تقول " وداعًا " لطفلك؟
• من المهم ،أن تقول وداعًا لطفلك حتى يعرف الطفل أنك ذهبت.

لماذا تعد معلومات االتصال مهمة؟
لألسباب التالية:
•يجب أن يﻜون الموﻇفون ﻗادرين على التواصل معﻜم إذا أصيب الطفل بأذى أو
أصبﺢ مريضا.

معلومات لآلباء حول رياض
األطفال و دور الحضانة
الدنماركية

تذكر:
• أن تخبر الموظفين إذا حصلت على رﻗم هاتف جديد.
•أن تخبر الموظفين إذا ﻗمت باالنتقال إلى عنوان جديد.
لماذا من المهم حضور االجتماعات والمناسبات؟
لألسباب التالية:
• أنت تدع طفلك يرى بأنك ﺁمن وتﺜﻖ بدار الرعاية.
• سوف تتعرف على عائالت أخرى.
• أنت تﺴاعد ﻃفلك ﻓﻲ الﺤصول على أصدﻗاء لعب جدد  ،لﺬلك تتاح لك فرصة
أكبر ﻹجراء إتفاﻗات اللعب.
• تﺤصل على معلومات وﻗد تؤثر على حياة طفلك اليومية عند حضور
االجتماعات.

المﺴؤولية والتربية  -هل بإمﻜانك ان تقول " ال “لطفلك؟
نعم  ،بإمﻜانك أن تقول "ال" لطفلك بﺴبب:
• أنت تعلم ،أن هﺬا هو األﻓضل لطفلك ،حتى لو ﻗام بالبﻜاء.
• الﻜبار هم الﺬين يقررون.
• يوﻓر إحﺴاس بالﺴالم واألمان للطفل عندما يعرف أنك تتﺤﻜم ﻓﻲ األشياء

مرحبا

لماذا يجب على األطفال الﺬهاب إلى الﺤضانة أو رياض األطفال؟
لألسباب التالية:
• يتعلمون اللغة الدنماركية.
• يﺤصلون على رﻓقاء جيد.
• يﺤصلون على تجارب جيدة وممتعة.
• هناك العديد من األنشطة ،مﺜل الرسم ،الرسم ،الغناء ،اللعب من الداخل والخارج،
الﺬهاب ﻓﻲ رحلة.
كل ذلك مهم ،عندما يجب على األطفال أن يكونوا مع أطفال وبالغين آخرين ،وأن يكونوا
جز ًءا من المجتمع.

لماذا يجب أن يﻜون األطفال ﻓﻲ دار الرعاية ﻗبل الﺴاعة  9صباحا؟
لألسباب التالية:
• تبدأ أنشطة اليوم هنا.
• ﻓﻲ وﻗت مبﻜر من اليوم يجد األطفال شخصً ا ليلعبوا معه.

لماذا يجب أن يخرج األطفال ويلعبون؟
لألسباب التالية:
• يتمتع األطفال بالهواء النقﻲ.
• من الجيد أن يقوموا بالﺤركة.
• هناك الﻜﺜير من البﻜتيريا ﻓﻲ الداخل أكﺜر من الخارج ،لﺬا ﻓإن احتمال العدوى
أﻗل.
لذلك من المهم ،أن يرتدي األطفال المالبس التي تناسب الموسم.

متى يﻜون األطفال مرضى لدرجة تمنعهم من الﺬهاب إلى الﺤضانة أو
روضة أطفال؟
• إذا أصيبوا بالﺤمى ،اﻹﻗياء ،االم المعدة وأمراض األطفال المعدية.
• من المتوﻗع أن يأتﻲ األطفال ،حتى لو كانوا يعانون ﻗليال من الزكام ،بﺤيث يمﻜنهم
القيام بأنشطة اليوم.

ماذا يجب أن يﺤضر األطفال معهم؟
• مالبس إضاﻓية للتبديل وحﺬاء
• المالبس التﻲ تناسب الفصول
• ﻓﻲ بعض األماكن يجب أن يﺤضروا علبة األكل وعبوة مياه.
• الﺤفاضات.
تذكر أن تكتب أسم طفلك على جميع األشياء المتعلقة به.

لماذا تختفﻲ مالبس األطفال؟
• ربما لم تختفﻲ المالبس ،لﻜنها ﻗد تﻜون ﻓﻲ صندوق المالبس المنﺴية.

لماذا يﺬهب األطفال إلى الفراش مبﻜراً؟
• ألن األطفال النشيطين الﺬين حصلوا على نوم جيد ،يتعلمون ويلعبون بالشﻜل األمﺜل.
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لماذا تقول "مرحبا" عندما توصل أطفالك و "وداعا" عندما تأخﺬهم؟
لألسباب التالية:
• من المهم أن يدرك الموظفون أن الطفل ﻗد وصل.
• من المهم للتعاون بين الموظفين وأولياء األمور.
• يمﻜن أن يﻜون للموظفين رسائل مهمة عن طفلك.
• يرى طفلك أنك ﻓﻲ أمان وتﺜﻖ ﻓﻲ الموظفين عندما تقول "مرحبا" و "وداعا".
• يعرف الموظفون أن طفلك ﻗد ذهب اليوم عندما تقول "وداعًا".
تذكر أن تخبر الموظفين في حال سيأتي أحد أخر ليأخذ طفلك في نهاية اليوم .

