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بروید؟ ازاینکه قبل بکنید خداحافظ اتان بچه با باید چرا
• رفتید شما که بداند بچه که هست مهم بسیار چون.

چرا مهم هست که کودکستان اسم ٬آدرس و تلفن پدر و مادر را در اختیار
داشته باشند؟

اطالعاتی برای والدین در رابطه با
مهدکودک و کودکستان های دانمارکی

به خاطراینکه؛
• بسیار مهم است که کودکستان بتواند با والدین تماس بگیرد در
مواقعه ای که بچه مریض شده و یا اتفاقی افتاده و صدمه دیده باشد
به خاطرداشته باشید که؛
• به کودکستان اطالع بدهید اگر شماره تلفن جدیدی گرفتید.
• به کودکستان اطالع بدهید وقتی آدرس منزلتان تغییر می کند.
چرا مهم است که والدین در جلسه ها و برنامه های کودکستان شرکت کنند؟
به دلیل اینکه؛
• به بچه اتان نشان میدهید که راضی هستید و به کودکستان
اعتماد دارید.
• با پدر و مادرهای دیگر آشنا میشوی۰
• به بچه اتان کمک میکنید که همبازی های جدید پیدا بکند و
شما هم امکان .بیشتری دارید که برای بچه تان قرار بازی
با بچه های دیگر بگذارید۰
مسئولیت و تربیت ـ میتوانید به بچه اتان ”نه” بگویید ؟
بله .پدر و مادر می توانند و باید به بچه شان ”نه” بگویند٬
به خاطر اینکه؛
• پدر و مادرمیدانند چه چیزی برای بچه شان صحیح و
درست است حتی وقتی بچه گریه میکند.
• پدر و مادر تصمیم گیرنده هستند.
• بچه احساس آرامش واطمینان میکند وقتی میداند که پدر و
مادرش همه چیز را تحت کنترل دارند.

خوش آمدید

به چه دلیل بچه ها باید به شیرخوارگاه یا کودکستان بروند؟
به دلیل اینکه؛
• زبان دانمارکی یاد میگیرند۰
• همبازی های خوبی پیدا می کنند۰
• تجربه های خوب و جالبی کسب می کنند۰
• بازی و فعالیت های زیادی برای بچه ها وجود داره مثل نقاشی ٬رنگ
کردن ٬اواز خواندن ٬بازی در داخل و یا خارج از کودکستان  ٬پیاده روی
و گردش رفتن۰
تمام این مطالب مهم هستند وقتی بچه ها باید یاد بگیرند که با دیگران هم بچه ها و
.هم بزرگترها باشند تا بتوانند جزیی از جمع گروه باشند
چرا بچه ها باید قبل از ساعت  ۹در شیرخوارگاه یا کودکستان باشند؟
برای اینکه؛
• .برنامه ها وفعالییت های روزانه در این ساعت شروع میشود
• بچه ها اول صبح می توانند همبازی برای خودشان انتخاب کنند۰
بچه ها چه چیزهایی باید برای خودشان اضافی در کودکستان داشته باشند؟
• لباس اضافی و کفشی که در داخل کودکستان باید بپوشند۰
• لباس اضافی که مناسب فصل باشد۰
• در بعضی از کودکستان ها باید بچه ها غذا وضرف آب خودشان را به
همراه داشته باشند۰
• پوشک
فراموش نکنید که اسم بچه باید روی همه وسایلش نوشته شده باشد۰
به چه دلیل لباس بچه ها گم میشود؟
• امکان داره که لباس بچه گم نشده  ٬ولی درجعبه ای است که تمام لباسهای
فراموش شده درآن است۰
چرا بچه ها باید شب زود بخوابند؟
• چون بچه هایی که سرحال هستند و خواب کافی دارند بهتر بازی می کنند
و بیشتر یاد می گیرند۰
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چرا بچه ها باید در بیرون در هوای آزاد بازی کنند؟
به خاطراینکه؛
• هوای آزاد برای بچه ها مفید است۰
• فعالیت فیزیکی برای بچه مفید است۰
• احتمال اینکه بچه مریض بشود کمتر است ٬چون باکتری و احتمال مبتال
به مریضی در هوای بسته داخل  ٬بیشتراست۰
به خاطرهمین مهم است که بچه ها لباس مناسب فصل داشته باشند۰
به چه اندازه بچه باید مریض باشد که نباید به شیرخواه گاه یا کودکستان بیاید؟
• وقتی بچه تب داره ٬استفراغ کرده ٬اسهال داره یا مبتال به مریضی مسری
است۰
• وقتی بچه ها کمی سرما خورده باشند میتوانند به کودکستان بیایند ولی باید
قادر باشند که در برنامه های روزانه کودکستان شرکت کنند۰
چرا وقتی بچه اتان را به کودکستان تحویل میدهید باید ًسالم ً بدهید و وقتی بچه تان را
به خانه میبرید ًخداحافظی ً بکنید؟
برای اینکه؛
• مهم است که کودکستان بداند که بچه به کودکستان آمده است۰
• این برای همکاری خوب والدین و کودکستان مهم است۰
• کودکستان گاهی پیغام مهمی در مورد بچه دارد که باید به شما بدهد۰
• بچه میفهمد که شما به کودکستان اعتماد دارید وقتی که ًسالم ً میدی و یا
خداحافظی ً میکنید۰
• وقتی شما خداحافظی میکنید کودکستان متوجه میشود که بچه به منزل
رفته۰
فراموش نکنید که به کودکستان اطالع بدهید اگر کس دیگری بچه را به
خانه خواهد برد۰

