Tyrkisk

Çocuğunuza Neden ” Hoşcakal” Demelisiniz?
•

Çocuğunuza veda ettiğinizde, böylece sizin gittinizi biliyor.

İiletişim Bilgileri Neden Önemlidir?
•
Not:
•
•

Anaokulu ve Kreş
Hakkında Bilgiler

Çocuğunuzun herhangi bir sağlık problemi olursa personel
size ulaşması gerekebilir.
Yeni bir telefon numarası alırsaniz, personele bildirmeniz
gerekir.
Adres değiştirdiğinizde, personle bildirmeniz gerekir.

Toplantılara Ve Etkinliklere Katılmak Neden Önemlidir?
•
•
•
•

Çocuğunuza güvenli ve güvende olduğunuzu gösterirsiniz
Diğer aileler tanışmış olursunuz.
Çocuğunuzun yeni arkadaşlıklar edinmesine yardımcı
olursunuz, bu da size arkadaşlık anlaşmasına yardımcı olur.
Toplantılara katılırken çocuğunuzun günlük hayatını
etkileyebilirsiniz (söz hakkınız olabilir) ve bilgi edinebilirsiniz.

Sorumluluk Ve Yetiştirme-Çocuğunuza Hayır Diye
Biliyormusun?
Çünkü:
Evet- çocuğunuza “hayır” diyebilmelisiniz.
•
•
•

Çocuğunuz için en iyisini bilen sizsiniz, ağlıyor olması bu
gerçeği değiştirmez.
Kararı veren yetişkinlerdir.
Bir şeyleri kontrol ettiğinizi bildiği zaman çocuğunuz huzur ve
güven içinde olur.
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Hoşgeldiniz

Çocuklar Neden Anaokula Ve Kreşe Gitmelidir?
•
•

Danca/Danimarkaca öğrenmek için.
Arkadaş edinmeyi öğrenmek ve iyi arkadaşlıklar kurması
için.
• Eğlenceli vakit geçirmek ve yeni deneyimler edinmek için.
• Zamanını resim çizmek, boya yapmak, şarkı söylemek, geziye
gitmek, iç ve dış mekanlarda oynararak ve öğrenerek
geçirmesi için.
Çocukların diğer yetişkin ve çocuklarla birlikte olmayı öğrenip
toplumun bir parçası olduğunu anlamasını sağlamak için.

Çocuklar Neden Saat 9:00 Dan Önce Anaokul Ve Kreşte
Olmalıdır?
•
•

Aktivite programları 09:00’da başlamaktadır geç kalınması
halinde çocuk programa dahil olma ve uyum sağlama
konusunda zorluk yaşayabilir.
Çocuklar oyun arkadaşlarını erken saatte bulur.

Çocuklar Neler Getirmelidir?
• Farklı (Yedek) giysiler ve terlik.
• Hava şartlarına uygun giysiler.
• Bazı durumlarda yemek paketi ve su şişesi.
• Bebek bezi.
Not: Karışıklık olmaması için çocukların bütün giysilerine isim
yazınız.

Çocukların Giysileri Neden Kayıp Oluyor?
•

Giysiler kaybolmamış olabilir. Unutulmuş giysiler bir kutuda
toplanmaktadır. Önce buraya bakılmalıdır.

Çocuklar Neden Erken Yatmalıdır?
•

Sağlıklı ve dinlenmiş çocuklar en iyi şekilde oynar ve öğrenir.

Çocuklar Neden Dışarıda Oynamak Zorunda?
•
•

Temiz hava cocuklar için sağlıklıdır.
Dış mekanda hareket alanı daha geniş ve oynamaya daha
uygundur.
• Iç mekanda, dış mekana göre daha fazla bakteri olduğu için
enfeksiyon riski daha azdır.
Bu nedenle çocuklar mevsime uygun giysileri olması önemlidir.

Hangi Hastalık Durumları Çocukların Kreş Yada
Anaokuluna Gelmesine Engeldir?
•
•

Çocuğunuzun ateşi varsa, kusuyorsa, karın ağrıları veya
bulaşıcı hastalıkları/enfeksiyonları varsa gelmemelidir.
Çocuklar günlük aktivitelerini yapabilecek durumdaysa ve
hafif grip geçiriyorlarsa okula gelebilirler.

Çocuğunuzu Okula Getirirken Ve Okuldan Alırken
Personele Neden Selam Vermelisiniz?
•
•
•

Personelin çocuğun geldiğinin farkında olması önemlidir.
Personel çocuğunuz hakkında önemli bilgileri olabilir.
Personele merhaba ve güle güle dediğinizde çocuğunuz
güvende olduğunu hisseder ve sizin personele güvendiğinizi
görür.
• Personele güle güle dediğiniz zaman, çocuğunuzun bugün
gittiğinin farkında olur.
Not: Başkaların çocuğunuzu alması durumda haber vermeniz
gerekiyor.

