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الزيارات األولى لمجموعات اللعب في مرحلة الروضة :والتي تحتاج إلى بعض الوقت للتعود
عليها!
في مجموعات اللعب في مرحلة الروضة :تحديات اللعب والسالمة
يمكن لألطفال في مجموعات اللعب في مرحلة الروضة االستمتاع باللعب مع الزمالء ،داخل الفصول
وخارجها .يحضر األطفال جلسة لمدة نصف يوم مرتين في األسبوع ،لمدة  40إسبوع في السنة (أسابيع
المدرسة اإلبتدائية) .يشرف على مجموعات اللعب في روضتنا رواد محترفون ،حيث يشرف على كل
مجموعة من 16طفال ا اثنان من الرواد .وفي بعض األحيان تكون المجموعات أقل عددًا (بحد أقصى 8
أطفال) ،يشرف عليهم رائد واحد.

لغة إضافية بطريقة تدريس للطفولة المبكرة.
في كل القاعات ,نتبع طريقة تدريس لألطفال في سن الطفولة المبكرة.
يحصل األطفال المُعرضين لخطر التأخر في النطق على جلستين إضافيتين مدة كل منهما نصف يوم
(مجاناا) في مجموعات اللعب في مرحلة الروضة لألطفال في سن الطفولة المبكرة .وذلك بشرط
الحضور المتواصل تقريباا للطفل لمدة  4جلسات .سيسمح لك مركز الرعاية الصحية للطفل بمعرفة ما إذا
كان مسموحاا لطفلك بالمشاركة في ذلك أم ال.
الممارسة.

أوقات العمل
إذا كان طفلك يحضر مجموعات اللعب في مرحلة الروضة ،فإنه سيتعين عليه الحضور لمدة 6ساعات
إسبوعيًا .عادةا ما تكون  3.5ساعات صباحًا ( من  8:30إلى  12:00ظهرًا) ،و 2.5ساعة بعد الظهيرة (من
 13:00إلى.)15:30

رعاية الطفل
●

كال الوالدان اللذان يعمالن و/أو يدرسان مسموح لهما االستفادة من برنامج رعاية الطفل .سيظل طفلك من
المستفيدين بمجموعات اللعب في مرحلة الروضة ،باستنثاء طريقة الدفع التي ستختلف .سيتمتع اآلباء واألمهات
بميزة توافر مكان للطفل من عمر سنتين في أغلب األحوال .وهناك أيضاا مرونة أكثر من حيث اختيار عدد
الجلسات التي تستمر لمدة نصف يوم ،حتى عدد  5جلسات في األسبوع بحد أقصى.

●

توليتجي ،وأوليك بوليك ،وهاملهوك ،وسبيلويد ،جميعهم يوفرون الرعاية للطفل .وبدءاا من عام  2018سيتوافر
ذلك في جميع مجموعات اللعب .إذا كنت مهتماا بهذا االختيار ،يرجى طلب مزيد من المعلومات على الرقم
0255 548548

الحضور واإلنصراف
عند إحضار طفلك ،فإنه من الضروري أن تتابع أموره في الروضة بعد أن تتركه .الهدف من الربع ساعة
األولى هو قضاء الوقت في اللعب مع طفلك ،أو مناقشة شيء ما مع الرائد.
عندما تأتي الصطحاب طفلك ،هل يمكن فضال ا أن تقوم بإعالمنا بذلك بوضوح؟ دائماا أخبرنا باسم
الشخص البديل الذي سيقوم باصطحاب طفلك .إذا لم تقم بإخبارنا باسم الشخص البديل الذي سيقوم
باصطحاب طفلك ،فإننا لن نتركه يغادر مع شخص ال نعلم هويته .من غير المفضّل البنك أو ابنتك
مغادرة الروضة مع أخوها أو أختها القاصر.

األطعمة والمشروبات
أثناء كل جلسة تمتد لنصف يوم ،سيتناول طفلك شيئاا ليشربه .أحياناا يتناولون فاكهة أو بسكويت .سيخبرك
الراواد بما إذا كان من الممكن لطفلك إحضار ثمار الفاكهة معه أم ال.
إذا كان من غير المسموح لطفلك بتناول شيء ما على وجه الخصوص ،يرجى إخبار الرواد بذلك.
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التدريب على النونية
إذا لم يكن طفلك تدرب علي النونية بعد ،فتلك ليست مشكلة .يرجى توفير حفاض النونية في كل زيارة .في
مجموعات اللعب في مرحلة الروضة ،لدينا مالبس احتياطية "للطواريء".

المالبس
سيكون جيدًا إذا ارتدى طفلك مالبس تساعده على اللعب داخل الفصل وخارجه ،وقد تتسخ قليال ا.
يفضّل عدم ارتداء القالّ دات أو الحبال.

أعياد الميالد ،والحفالت ،والخروجات
إذا كان اليوم هو عيد ميالد الطفل ،من المسموح له إحضار شيء ما لذيذ وصحي .من األفضل مناقشة
أنواع الحلويات المسموح بها مع الرائد .شارك على حريتك في االحتفال بعيد الميالد!

األجازات الرسمية والعطالت
يمكن اإلطالع على جدول العطالت على موقعنا اإللكتروني.www.peuterspeelzalenvelsen.nl :

المغادرة
يجب عليك إبالغ الرائد قبل انتقال طفلك إلى المدرسة االبتدائية بمدة ال تقل عن شهر ومن ثم يغادرنا إليها.
وهي بعدها من سيبلِّغ اإلدارة بذلك.

المرض
إذا كان طفلك مريضًا أو ليس على ما يرام ،فمن األفضل له البقاء في المنزل .وينطبق ذلك دائماا على حاالت
اإلسهال ،أو الغثيان ،أو الحمى .هاتف الرواد تليفونياا في مجموعة اللعب ،إذا لم يحضر طفلك للعب .يرجى أيضاا
إخبارنا إذا كان طفلك يعاني من مرض معدي.

قمل الرأس
تحدث اإلصابة بالقمل أحيانًا في مجموعات اللعب .قم بفحص طفلك بشكل متكرر عن طريق تمشيط الشعر
بمشط دقيق األسنان .من المهم جدًا إخبارنا فورًا بإصابة الطفل بقمل الرأس ،وبالتالي يمكن للرواد إتخاذ
إجراءات لمنع إنتشار المزيد من العدوى.

المرض أو الحوادث في مرحلة الروضة
قد يمرض الطفل وهو في مجموعة اللعب في الروضة .وفي هذه الحالة ،سيتصل بك الرائد لتحضر الصطحاب
طفلك تأكد من أنه يمكن التواصل معك دائماا عن طريق الهاتف .في حالة الطوارئ ،سنأخذ الطفل إلى إدارة
الطواريء أو توفير المساعدة الطبية.
اآلباء

اجتماع لمدة-10واالنتقال إلى المدرسة االبتدائية
يحدث ذلك في سن عامين و 10أشهر و  3سنوات و 10أشهر .إذا كان الطفل في مرحلة الروضة سينتقل
إلى المدرسة اإلبتدائية ،فإن الرائد سيرسل نموذج التسجيل ،مع موافقة اآلباء ،إلى المدرسة.
عناية فائقة

التعاون مع السلطات
نتعاون مع خدمة الرعاية الصحية لألحداث .بالتشاور مع اآلباء ،يمكن لخبير الحضور لمالحظة الطفل وتقديم
المشورة للرواد واآلباء .ونحن أيضاا نتبع قانون اإلبالغ عن سوء معاملة األطفال.
الجودة

السياسة التربوية

3

يتم تسجيل األساس الذي يقوم عليه عمل مجموعات اللعب في مرحلة الروضة في خطة السياسة
التربوية والعمل التربوي .يمكن مالحظة ذلك في مجموعة األلعاب أو تنزيلها من على موقعنا على
اإلنترنت.

الخصوصية
بمراعاة الخصوصية ،نتعامل مع البيانات الشخصية لألطفال واآلباء بعناية .ال يكشف الرواد أية معلومات (شفهياا
أو كتابياا) ألي طرف ثالث دون إخبار أولياء األمور مسبقاا.

مواقع التواصل اإلجتماعي
ال نضع أية صور أو أفالم فيديو لألطفال علي فيس بوك (أو وسائل التواصل اإلجتماعي األخرى) دون الحصول
على موافقة من الوالدين .وال يجوز لآلباء وضع صور فوتوغرافية أو أفالم فيديو لمجموعات اللعب داخل وخارج
الروضة ونشرها على فيس بوك.
مساهمات األباء في مجموعات اللعب لمرحلة الروضة
مساهمة األباء تعتمد على الدخل .وسوف نراعي إجمالي الدخل السنوي لكال الوالدين أو المسؤولين عن
رعاية الطفل.
باستثناء أجازة الصيف التي تستمر لمدة ستة أسابيع ،تستمر المدفوعات أثناء األجازات والمرض .يمكن
إلغاء الحضور إلى مجموعة اللعب في مرحلة الروضة ،في حالة المرض لمدة طويلة.

استثناءات
 .aإذا حضر طفالن من أسرة واحدة مجموعة اللعب في مرحلة الروضة في نفس السنة ،يحصل الطفل
الثاني على خصم 50%.
 .bيحصل األطفال الذين يحضرون في أغلب األحوال لدواعي اجتماعية وطبية ،باإلضافة إلى المساهمة
المنتظمة من اآلباء ،على  %50خصم نظير مساهمة األباء عن الجلسات النصف يومية اإلضافية.
مساهمة األباء في رعاية الطفل
رسوم خدمات رعاية الطفل تكون عن الساعة الواحدة .الدفع شهرياا عن عدد ساعات رعاية الطفل المنقضية
في المتوسط .إذا كنت مؤهال ا ،يمكنك الحصول على إعانة رعاية طفل من سلطات الضرائب .هذه اإلعانة أيضا
تعتمد على الدخل ،بمعنى أن اآلباء يدفعون تقريباا نفس المبلغ لمجموعات اللعب في مرحلة الروضة أو المكان
القائم برعاية الطفل .لمزيد من المعلومات عن اإلعانات تفضل بزيارةwww.belastingdienst.nl/toeslagen :

تحصيل مساهمات اآلباء
يمكنك أن تختار الدفع بالخصم المباشر أو الشيكات البريدية مقبولة الدفع للمدفوعات بالشيكات البريدية مقبولة
الدفع ،ستدفع  2.50إضافية في الشهر في إدارة الرسوم .إذا كنت متأخرا في الدفع ،يتم إرسال رسالة تذكير
بالدفع .إذا كنت تواجه مشكالت في السداد ،يرجى اإلتصال باألرقام  0255-548548على وجه السرعة .إذا كان
مبلغ االشتراكات المتأخرة ألكثر من ثالثة أشهر ،سيتوقف قبول الطفل في مجموعات األلعاب في مرحلة الروضة.
مع نهاية الشهر الذي حضر فيه الطفل مجموعات اللعب للمرة األخيرة ،وبعد وصولك إخطار من الرواد بشهر،
سوف نقوم بإنهاء الخصم المباشر.
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منزلي

الممتلكات المفقودة
شتيختين ويلجن فيلزين ليست مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة لمالبس أو ألعاب يجلبها الطفل معه إلى مجموعة
اللعب.
هل تريد معرفة المزيد؟ تصفح  www.peuterspeelzalenvelsen.nlلمعرفة المزيد عن:
●

خطة السياسة التربوية والعمل التربوي

●

تقارير التفتيش األخيرة من ( GGDالسلطات الصحية في المنطقة)

●

قانون اإلبالغ عن سوء معاملة األطفال
إجراءات الشكاوى
أو أرسل سؤالك على البريد اإللكتروني  peuters@welzijnvelsen.nlأو رقم الهاتف  0255 548548للتحدث إلى
منسق االنضمام إلين أدريانز
أو الشؤون اإلدارية :أنكي فان دير بور وفروكجي ستام.
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