ملف الرتحيب
الرعاية اليومية
(الحضانة)

الرعاية اليومية عن طريق املجلس البلدي
أدارة الرعاية يف بلدية بيلوند

Jorden Rundt 1 · 7200 Grindsted · Tlf. 79 72 73 37

مرحبا!
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االباء االعزاء

املقصود يف هذا الكتيب هو معلومات عن الرعاية اليومية(الحضانة)
انه يحتوي عىل جزء من العمل الرتبوي و جزء من املعلومات املهمة
املتعلقة بالبدء يف الحضانة و استخدامه يف الحضانة

نظرتنا األنسانية

يف الرعاية اليومية(الحضانة) نضع للتعاون معكم قيمة كبرية .لذلك يحس
الطفل نفسه يف بيئة أمنة .أنت الشخص البالغ و األهم بالنسبة لطفلك,
لذا من املهم أن يكون لديك التعاون و الثقة بينك و بني الرعاية
اليومية (الحضانة)
قوة الرعاية اليومية (الحضانة) هو أن الطفل يف بيئة أمنة و واضحة و انه
نفس الشخص البالغ الذي يكون موجود عند استالم و تسليم الطفل.
املهمة االساسية هي خلق فرص التنمية املثالية لطفلك يف الوقت الذي هو
يف الرعاية اليومية ( الحضانة) .يحدث ذلك يف بيئة تحفز و
تعزز منو الطفل و اعتزازه بنفسه .

4

العمل الرتبوي

األسس التي يستند اليه مضمون العمل الرتبوي منصوص عليها يف قانون
العرض اليومي(الحضانة ) يف أطار املناهج التعليمية املعززة.
نحن نطور تقييم املهارات الحركية للطفل عند عمر  12شهرا.وعن طريق
الحوار عند عمر السنتني يف الطريق اىل الروضة.
هنا نستخدم الدماغ والقلب كأداة تربوية ,الحوار يف الطريق اىل روضة
االطفال هو .بالتعاون معكم كأحد الوالدين

املواضيع التي تتناولها املناهج التعليمية هي:

✓ التنوع ,التطور الشخيص
✓ التنمية االجتماعية
✓ المحادثة و اللغة
✓ الجسم  ,الحواس و الحركة
✓ الطبيعة و الحياة الطبيعية و العلوم
✓ الثقافة ,الجماليات و المجتمع

األرشاف

يتم تقسيم مقدمي الرعاية اىل فرق ,و يحصل كل فريق عىل مرشف تربوي
مرشف الرعاية اليومية (الحضانة)هو املدير املهني ملقدمي الرعاية و يتوىل
األرشاف عليهم عن طريق اخبارهم او عدم اخبارهم
من خالل الزيارة .يتم الرتكيز الرئييس عىل التوجيه و يقوم املعلم بالتوجه
اىل مقدمي الرعاية اليومية (الحضانة) بشأن عمل الطفل عىل حدا و مع
األطفال األخرين
5

مكان اللعب

يتم اجتامع كل مريب االطفال يف مكان اللعب
يختلف من منطقة اىل اخرى و متى يوجد مكان اللعب و اذا كان يوم
كامل او نصف يوم
مكان اللعب ملدة نصف يوم يكون قبل الظهر,ويوم كامل يكون كل اليوم
و يجب عليك احضار الطفل و جلبه

الهدف من مكان اللعب هو:

✓ ان الطفل يتعرف على مقدمي الرعاية و االطفال االخرين
✓ أعطاء الطفل الفرصة ليصبح جزءا من مجتمع االطفال

✓ هناك االمكانية للقيام بأنشطة مشرتكة مبا يف ذلك ما ييل يف تقوية
المناهج التربوية المعززة
المشرف التربوي يقوم باالشراف على مكان اللعب ايضا

األدارة والتنظيم

:مديرة الرعاية

Tove Nedergaard · tlf. 7972 7337
e-mail: dagplejen@billund.dk · www.dagplejen.billundkommune.dk
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أوقات عمل 3مكتب 9الرعاية اليومية (الحضانة)

المكتب جاهز لالستبقال الهواتف او الحضور شخصيا

االربعاء – االثنني
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8:00 – 15:30

الخميس

8:00 – 17:00

الجمعة

8:00 – 12:30
6

اوقات عمل مقدمي الرعاية
اليومية (الحضانة)

تقع اوقات الدوام بني الساعة  6صباحا اىل
الساعة  17مساءا؟ يوم الجمعة اىل
الساعة 16

عدد قليل من مرشيف الرعاية يعمل
ساعة يف االسبوع والباقي حسب هذا لجدول
48

 15:00اىل الجمعة
 15:15اىل الجمعة
 15:30اىل الجمعة
 15:45اىل الجمعة
 16:00اىل الجمعة
 16:15اىل الجمعة
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6:00 – 15:45
6:15 – 16:00
6:30 – 16:15
6:45 – 16:30
7:00 – 16:45
7:15 – 17:00

البدء يف الرعاية اليومية(الحضانة)

يف الزيارة.يحرض االباء ومربية الرعاية اليومية و مرشفة الرعاية اليومية.
و سوف يتم ابالغكم من قبل املرشفة عن الفرتة الزمنية املحددة لساعات
العمل للمربية والتحدث عن الحياة اليومية
انتم تخربوننا عن عادات الطفلز االكل .الحاجة للنوم .و ما هو رضوري عن
الطفل فقط نريد ان نعرف ما هو الشيئ املهم بالنسبة لكم.حتى نتمكن
من تلبية افضل احتيات العائلة و الطفل
نقوم بعمل مواعيد عند بداية الطفل و من خالل وجوده يف الرعاية
اليومية (الحضانة)

املقصود من التايل هوالفكر البديعة التي أعدتها املرضة
الصحية و مرشفة الرعاية اليومية للمقابلة يف الزيارة اىل مركز
الرعاية اليومية (الحضانة)

✓ ما الذي يعطي الطفل االمان
✓ ما الذي يظهر سعادة طفلك
✓ كيف تواسي طفلك
✓ هل لدى طفلك طقوس معينة للنوم,عندما يتعلق االمر بالنوم
✓ كيف و ماذا يأكل طفلك
✓ هل هنالك شي ال يمكن لطفلك ان يتحمله
✓ ما الذي يتمكن منه طفلك االن ,و ماذا يمارس
✓ ها كان هناك مضاعفات في فترة الحمل او االشهر االولى التي
تؤثر على نمو طفلك او التغيرات في الحياة اليومية
✓ هل كان هناك تركيز خاص على طفلك في مجاالت
معينة من نمو طفلك
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أليام االوىل

✓ انه تغيير كبير للطفل ان يبدأ,لذا ننصح على أن تكون مع طفلك
قليال في أول يوم,و كذلك
✓ أن يبدأ ساعات قليال,اذا كان هذا ممكن .هذا األجراء هو أن نتفق
مع بعض كيف للطفلك ان يتأقلم على هذا المكان الجديد.
✓ لدينا خبرة جيدة هي .أن تقول وداعا عندما تذهب حتى لو كان
طفاك منزعجا.
✓ مسموح للطفل البكاء.مربية الرعاية اليومية(الحضانة)دائما على
اتعداد ان تواسي الطفل.
✓ من الطبيعي أن الطفل مستاء .يمكنك االتصال دائما,اذا كنت قلق
✓ معظم األطفال سوف يشعرون باألمان عند مربية الرعاية اليومية
الحضانة) في غضون أسبوعين  .لكن هذا الشئ فردي .و يأخذ
ذلك في عين األعتبار و األهم هو.أن مربية الرعاية اليومية
(الحضانة) يوجد لديها اتصال معك كوالدين.
✓ حيث يمكنكم ابالغ بعضكم البعض عن األحداث الصغيرة
والكبيرة في الحياة اليومية لطفلك
✓ ربية االطفال او اتصل بالمشرفة التربوية
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تغري املعلومات حول الطفل
من املهم ان تبلغ مربية الرعاية اليومية (الحضانة) اذا
حصلت هذه التغريات:

✓ عنوان جديد
✓ مكان عمل جديد
✓ رقم هاتف جديد
✓ رغبة في تغير اوقات الدوام
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األنسحاب

أنظر عىل صفحتنا

/https://billund.dk/borger/boern-unge-og-familier/digital-pladsanvisning

يحدث األلغاء تلقائيا عندما يكون طفلك مسجال يف الروضة
يعرض عىل طفلك مكان يف الروضة,من اول الشهر
الذي يصبح طفلك ثالث سنوات.

الطعام

نحن نتبع توصيات وكالة الصحة الدمناركية
تقدم مربية الرعاية النهارية طعام صحي و متنوع
أذا كان طفلك يحصل عىل الحليب االصطناعي
أو سرييالك أو يش ثاين  ,يجب أحضار هذه
االشياءبنفسك.
صفحة سياسة الطعام

الدفع

أنظر اىل صفحة بلدية بيلوند

https://billund.dk/borger/boern-unge-og-familier/dagtilbud-til-boern/
/foraeldrebetaling/takster-dagtilbud-og-sfo

الدفع يتم مسبقا
شهر السابع خاليا من الدفعيجب أحضار هذه االشياءبنفسك
مينح طفلك ترخيص يسمى ترخيص االخوة.حسب القانون املعمول به
باألضافة اىل ذلك  .هناك أمكانية لتقديم طلب للحصول عىل تخفيض يف
السعر يسمى (ترخيص األماكن الحرة)حسب القانون
املعمول به يف الرعاية اليومية.
11

املرض
الطفل

✓ نحن نتبع أرشادات الصحة الدنماركية بالنسبة ألمراض
المعدية لدى األطفال
✓ يجب ان يكون الطفل قادرا على متابعة اليوم العادي
.ونحن نقيم حالة الطفل بشكل عام
✓ نحن ال ناخذ حرارة طفلك
✓ عندما يكون طفلك مريض .يجب ان ال ياتي الى مركز الرعاية
اليومية(الحضانة)
✓ أعطار مربية الرعاية اليومية(الحضانة) رسالة ان الطفل مريضا

مربية الرعاية اليومية (الحضانة)

✓ عند أبالغ المربية أنها مريضةز يتم األتصال بكم من مشرفة
الرعاية اليومية من مكتب الرعاية اليومية و يعرض عليك مكان
عند مربية اخرى كضيف.
✓ مهمتك هي ان تجلب عربة للطفل و غطاء و الى اخره
عندما يكون الطفل عند المربية المضيفة.
✓ يتم أعالمك برسالة عندما تصح مربية الرعاية اليومية
(الحضانة)من قبل المربية المضيفة أو مكتب الرعاية اليومية.
12

العطلة – يف األيام املغلقة للحضانة
الطفل

✓ الخامس من حزيران و الرابع والعشرون من كانون األول مغلق
المعدية لدى األطفال
✓ من المتوقع أن األطفال يحصلون على أربع أسابيع عطلة في السنة
✓ عندما تريد العطلة لطفلك,يجب عليك أخبار مربية الرعاية
اليومية (الحضانة) الخاصة بك
✓ ثم تقوم بأعالم مشرفة الرعاية اليومية (الحضانة)

مربية الرعاية اليومية (الحضانة)

✓ عندما يكون عند المربية يوم عطلة ,يعرض عليكم مكان يسمى
(مكان الضيف) في بلدية بيلوند يوجد عشرة مقاعد
ألطفال الضيوف.
يتم أستخدامهم قبل عرضك على مربية الرعاية النهارية (الحضانة)
يوجد في كريند ستيد ثالث مربيات للرعاية اليومية للضيوف
الطفال يتم استخدامهم عند العطل.

عطلة ليوم واحد

عندما يريد طفلك العطلة,يرجى أبالغ مربية الرعاية اليومية
(الحضانة) في أقرب وقت ممكن في الصباح.
حيث يمكن تقديم المكان لطفل اخر.أذا األطفال ال يتواجدون في
الساعة صباحا,يسمح لمربية الرعاية اليومية (الحضانة)
الخروج من البيت الى مكان اللعب أو مكان أخر.
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لتغري يف أوقات الدوام

يرجى أبالغ مربية الرعاية اليومية (الحضانة).

الرسية املهنية

يلتزم جميع املوظفني يف الرعاية اليومية(الحضانة)
بالرسية املهنية
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التعاون

من الرضوري التحدث مع املربية التابعة لكم.اذا كان هناك شيئ انت
ليس راضيا عنه او اذا كنت بحاجة الئ شئ ,ميكنكم االتصال
باملرشفة الرتبوية او االدارة
عندما يصبح لطفلك فرتة ثالثة اشهر يف الرعاية اليومية (الحضانة)
سيعرض عليك موعد معها,حيث يتم أعطاؤك مذكرة صادرة مسبقا مع
بعض األسئلة التي ميكنك النظر فيها يف األجتامع.

التأمينات

بلدية بيلوند ال يوجد لديها تامني بالنسبة لالطفال يف مركز الرعاية اليومية
(الحضانة) ممكن ان يتعرض الطفل الي يش عند املربية.لذا يجب ان
يكون عندك تامني للطفل.

نحن نتطلع للعمل
معكم,ونحن متحمسون
للتعرف عىل طفلكم.
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creazone.dk

