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الوالدين األعزاء  /أولياء األمور الكرام ،
زيارة مراكز الرعاية النهارية (بالمختصر كيتا) توفر لطفلك فرصة كبيرة للعثور على طريقه الصحيح في
ألمانيا
ماذا يعني لك كأسرة عندما يذهب طفلك إلى مركز للرعاية النهارية؟
يمكن لطفلك في الروضة :
– الحصول على الحماية والتوجيه والبيئة اآلمنة
– اتباع روتين يومي منتظم (كذلك فيما يخص أوقات تناول الوجبات)
– تكوين صداقات مع الطفال اآلخرين
– تعلم اللغة اللمانية بشكل أسرع من خالل اختالطه بأقرانه من نفس العمر
– االستمتاع بطفولته
– االستفادة من العديد من التشجيعات واالقتراحات التي تساعد على نمو وتطوير شخصيته
– التعرف على بيئة جديدة زاخرة بالشياء الشيقة والمثيرة لإلهتمام
 االستعداد بصورة جيدة لاللتحاق فيما بعد بالمدرسةيمكن للوالدين  /أولياء المور
– التعرف على آباء وأمهات وأطفال آخرين وبالتالي يمكن تكوين صداقات جديدة
– التحدث إلى خبراء التربية بخصوص نمو طفلك وتطوره
– الحصول على المشورة في ما يتعلق بمسائل البوة والمومة والتربية
– أحيانا عمل شيء لرياض الطفال (كمرافقة الطفال في الرحالت والمساعدة في الحفالت والعروض)
– الحصول على بعض الوقت لنفسك (على سبيل المثال  :حضور دورات االندماج أو دورات اللغة
اللمانية ،أو للتعامل مع الجهات الحكومية أو لالندماج في سوق العمل)
ما هي مراكز الرعاية النهارية (كيتا) ؟
هي مراكز للتدخل والدعم المبكر  ،مفتوحة لجميع الطفال من االثنين إلى الجمعة  ،بغض النظر عن الدين
أو الخلفية أو الثقافة أو النظرة إلى العالم أو المهارات الخاصة أو االحتياجات التعليمية الخاصة .
يتم تشغيل كل مركز رعاية نهارية من قبل إدارة  .وفي السنة الخيرة من رياض الطفال  ،يكون الطفال
مستعدين لالنتقال إلى المدرسة االبتدائية
تكاليف مركز الرعاية النهارية
يدفع الوالدين  /أولياء المر شهريا مبلغ معين لحمل نفقات الروضة  .يتم تحديد هذا المبلغ حسب الدخل .
يمكن تقديم طلب الحصول على دعم أو جزء من التكاليف التي يتعين تحملها إلى مكتب رعاية الشباب إذا لم
يكن لدى الوالدين/الوصياء دخل منتظم (أو غير كاف) .
باإلضافة إلى ذلك يمكنكم طلب دعم مالي للخدمات التالية من خالل ما يسمى حزمة التعليم والمشاركة :
– الغداء في الروضة
– رحالت منظمة من قبل الروضة
– عطل ترفيهية  ،نوادي رياضية  ،دروس لتعلم الموسيقى
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يساعدكم في تقديم الطلب إدارة الروضة ومراكز استشارات الهجرة والالجئين أو المشرف الخاص بكم في
مكان إقامتكم .
خلق جو من الثقة والموثوقية للجميع
يشكل الروتين اليومي الركن الساسي لعرضنا  .كما يشمل مجموعة كاملة من العروض التعليمية واللعب
بحرية  .نحن نأكل معا في مركز الرعاية النهارية ونحترم الحاجة الفردية للنوم لكل طفل .
يمكن االطالع على المعلومات عن الحياة اليومية في روضة الطفال وكذلك على المواعيد والتواريخ على
لوحة المعلومات لدينا .
يرجى إحضار طفلك إلى مركز الرعاية النهارية في الوقت المتفق عليه واصطحابه في الوقت المناسب .بهذه
الطريقة فقط يمكننا خلق جو من الثقة والموثوقية لطفلك وأيضا لرياض الطفال  .ومن الفضل مناقشة هذا
المر مع إدارة مركز الرعاية النهارية .
يتقابل في حضانتنا يوميا أطفال وبالغون من مختلف الطبقات اإلجتماعية والجنسيات والديان والثقافات.
في حضانتنا نحترمكم ونحترم أطفالكم تماما وكذلك معتقداتكم ودينكم  .نشجع الوالدين  /أولياء المر بأن
يشاركون أحيانا بأنفسهم في الروضة  ،مثال برواية قصص من وطنهم أو بطهي الطعام وإعداد الخبز والقيام
بالحرف اليدوية .
فيما يتعلق بالوجبات التي نقدمها نقوم بالتأكد من أنها وجبات صحية وتحترم جميع الثقافات .
يرجى إبالغ إدارة الروضة بالوجبات التي ال يحتملها طفلكم أو بالوجبات المحرمة لهم لسباب دينية .
إذا كانت هناك أسباب تعوق طفلكم من الذهاب إلى الروضة لفترة معينة ينبغي عليكم إبالغ الروضة بذلك في
الوقت المناسب  .إذا كان طفلكم مريض يرجى السماح له بالبقاء في المنزل كي يستريح ويتعافى .
عند اإلصابة بإحدى المراض المعدية  ،سيحتاج طفلك إلى شهادة طبية قبل إعادته إلى مركز الرعاية
النهارية  ،تفيد بأنه لم يعد معديا ويسمح له زيارة الروضة من جديد .وتشمل هذه المراض (النكاف
والحصبة والحصبة اللمانية وجدري الماء والحمى القرمزية والقمل)  .يجب تقديم الشهادة الطبية إلى مركز
الرعاية النهارية .
دعم لغوي إضافي
على عكس البالغين يتعلم الطفال لغة أجنبية جديدة بشكل أسرع  ،ويدعم ذلك بصفة خاصة حقيقة أنهم
محاطون بأطفال في سن مماثلة .
قبل سنة واحدة من االلتحاق بالمدرسة نقوم بتقييم المستوى الحالي لتعلم اللغة لطفلكم ونساعده في الحصول
على الدعم الفردي إذا لزم المر .
ومع ذلك فإنه من المهم أن يكون طفلك فخورا أيضا بلغته الم  .لذ لك يرجى االستمرار في التحدث مع طفلك
في المنزل بلغتك الم  .لنه فقط إذا تكلم الطفل لغته الم بشكل جيد وشعر بأنها مقبولة في محيطه الخاص ،
يمكنه السماح لفضوله بالتأثير عليه واالسترخاء لتعلم لغة أجنبية  .خبراء التربية في روضتنا يعلمون بذلك
ويدعمون طفلكم  ،وسيكونون سعداء بتقديم نصائح لكم حول كيفية دعم طفلكم في تعلم اللغة اللمانية .
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مهام وإمكانيات روضتنا وكيف يمكن للوالدين  /أولياء المر دعمنا
يمكن لمركز الرعاية النهارية لدينا مرافقة طفلك في جهوده لالندماج في بيئة اجتماعية جديدة  .توفر
روضة الطفال أفضل الظروف لكي يتمكن الطفال من تطوير أنفسهم .
يحدد كل مركز رعاية نهارية الهداف ومحتويات النشطة التعليمية في مخطط تعليمي  .هذا المخطط
متاح باللغة اللمانية في كل مركز رعاية نهارية  .يمكن االطالع عليه هناك  .يرجى إخبارنا إذا كنت
ترغب في قراءة هذا المخطط .
عندما يذهب الطفل إلى مركز للرعاية النهارية تكون فترة التأقلم الناجحة ذات أهمية كبيرة لمزيد من نمو
الطفل  .في هذه المرحلة ابقى مع طفلك في الروضة كي تتمكن من مراقبة الروتين اليومي في الروضة
عن قرب  .تدريجيا سيكون من السهل لطفلك (وأيضا بالنسبة لك) البقاء منفصال عنك لفترة معينة من
الزمن  .من المهم بالنسبة لنا أن تعرف أننا دائما نتأكد من القيام بما هو أفضل لطفلك  .الطفل هو الذي
يحدد سرعة عملية التأقلم  .يمكنك مناقشة فترة التأقلم بالتفصيل مع الموظفين التربويين المؤهلين
(اختصاصي التوعية) .
نركز خالل خدمة الرعاية على ما يستمتع طفلكم به وعلى اهتماماته وقدراته .ما يهمنا بالدرجة الولى
هو دائما اهتمامات واحتياجات الطفل .على هذا الساس نساعده في نموه .يشعر الطفال بالمان عندما
يمكنهم اللعب دون ضغط أو خوف  .في رياض الطفال لدينا ال يوجد تقييم لألداء وطبعا ال يوجد هناك
أية عقوبات .
يتمتع كل طفل برعاية دقيقة خالل مرحلة التعلم الخاص به  .المراقبة المنهجية والتوثيق من قبل
المتخصصين لدينا يشكالن الساس لعملية الحوار مع طفلك .
باإلضافة إلى ذلك نقوم بمراقبة تقدم طفلك بشكل منتظم لتحديد حاالت الخطر المحتملة في نموه .
نحن نبحث باستمرار عن خيارات تعليمية محفزة وصديقة لألطفال ونقوم بربطها مع فضول الطفال
الطبيعي ورغبتهم في فحص واستكشاف كل شيء  .يستند العمل في رياض الطفال لدينا على مبادئ
معينة .
بصفتكم والدين  /أولياء أمور أنتم شركاء أساسيين في التربية لنكم تعرفون طفلكم أفضل من أي أحد
آخر ،تعرفون ما هي الوجبات (الكالت) التي يحبها ،كيف يهدأ ،ماذا يحب أن يلعب وما الذي يشغله في
الوقت الحاضر وما هي التجارب التي كانت أو مازالت مهمة له  .لذلك نرغب في التعاون معكم  .ولهذا
السبب نعتبر الحوار معكم (أثناء إحضار الطفال أو أثناء اإلجتماعات معكم (المجدولة مسبقا) أو خالل
أمسيات االباء أو حتى خالل لقاء االباء لتناول القهوة وفي مناسبات أخرى) فرصة مهمة جدا للتعاون .
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