arabisch

مرحبًا بكم في مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال راسلبانده وفريشداكسه
نسهل عليكم الدخول بعض الشيء ،جمعنا لكم بعض المعلومات.
إنه لمن دواعي سرورنا اختياركم لمنشآتنا .ولكي ِّ
ما الذي تحتاجه روضة األطفال من الوالدين؟
ج منكم في البداية بعض األشياء .ومن بين هذه األشياء مثالً شهادة طبية وشهادة
قبل أن تبدأ مرحلة الروضة على نح ٍو صحيح ،نحتا ُ
التطعيمات من طبيب األطفال والتوقيع على العديد من التصريحات بالموافقة مثل الموافقة على التقاط الصور ومن لهم حق أخذ
الطفل من الروضة وغير هذا ،وكذلك توقيع الوالدين على عقد رعاية الطفل.
ي إعطائه للطفل كل يوم؟
ما الذي يجب عل ّ
بيوم مليءٍ باألحداث.
يوم إلى
إفطار متوازن وكذلك زجاجةً للشرب من أجل االستمتاع ٍ
يحتا ُج طفلُك كل ٍ
ٍ
ونظرا ألننا ال نقضي اليوم بالداخل فقط بطبيعة الحالة ،يجب أن يحمل طفلُك دائ ًما مالبس مناسبة لألحوال الجوية.
ً
ُ
إحضار غطاءٍ للرأس وكريم الطفل الخاص للوقاية من الشمس! وأفضل طريق ٍة هي وض ُع
ويجب في الصيف على وجه الخصوص
ُ
كل هذه األشياء في حقيقة ظهر أو حقيب ٍة خاصة تحتوي على متعلَّقات الطفل الشخصية.
أيام ُمحدَّد ٍة فقط؟
ي إحضاره في ٍ
ما الذي يجب عل ّ
نذهب كل يوم أربعاء في جول ٍة مع األط فال إلى الغابة .لهذا يحتاج طفلك إلى مالبس مناسبة مثل الحذاء المطاطي وبنطال المطر إلخ.
ونظرا ألن جميع األطفال لديهم مكان محدود في حقيبتهم ،يُنصح بإحضار هذه األشياء في اليوم ال ُمحدَّد فقط ،ثم أخذها إلى المنزل بعد
ً
ٌ
ُ
سم سمكة على يد طفلك أيام االثنين .وهذا يعني أننا سنذهب في اليوم التالي إلى حمام
انتهاء اليوم .ويحدث على فترا ٍ
ت منتظمة أن تر َ
ت
السباحة .لهذا يحتاج طفلُك في هذا اليوم إلى سروال أو بدلة للسباحة وكذلك جوارب السباحة .ونحنُ نوفِّر مناديل للتجفيف وعواما ٍ
للسباحة.
ما األغراض التي تبقى في الروضة؟
هناك بعض األغراض التي ال يجب أخذها دائ ًما إلى المنزل ،بل يمكن أن تبقى في روضة األطفال .ومن هذه األشياء على سبيل
المثال الحذاء الداخلي ومالبس التبديل .فإن عاد طفلكم ذات مرة إلى المنزل وهو يرتدي مالبس الروضة ،نرجو إعادتها إلى الروضة
على وجه السرعة.
نرجو االنتباه لآلتي:
جمي ُع المعلومات األخرى تحصلون عليها باللغة األلمانية ،كما يتم التواصل معكم باللغة األلمانية.
يسرنا التعاونُ معكم واستقبا ُل أطفالكم ونتمنى لكم بدايةً سعيدة ً لدينا!

