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 التاريخ :

المنشأة في الفردية التعريف مرحلة تصميم: الموضوع   

للوالدين معلومات  

: األعزاء اآلباء  

 هناك منو. األطفال أجل من المخصصة  النهارية للرعاية مراكزنا بأحد طفلك يلتحق  سوف. الوقت سيحين أسابيع بضعة غضون في ،
 التعامل ثم ددج أطفال على التعرف و جديدة عادات إكتساب ،و اليوم مدى على يعرفهم ال أشخاص مع للتعايش جديدة، آفاقا له تتفتح سوف

السن ) الراشدين ( . كبار من أألغراب مع   

الخوف من ليلالق ينتابه وربما متأكد غير متحمس، ، للمعرفة متشوق يكون وسوف. هامة دالالت ذات العديدة الخطوات هذه لطفلك، إلى بالنسبة      

و  والحماية وجيهوالت الدعم إلى يحتاج فإنه النهارية، للرعاية منشأتنا في جيد  بإرتياح يشعر وأن البداية منذ النجاح هذا على  طفلك يحصل أن ألجل

. الكبار نحن قبلنا من أإلحساس به  

هذه البداية على طفلك . نعمل معا و سويا لتسهيلنحن نريد أن   

 إنتقال تسهيل جلأ من"  ألتأقلم و ألتعرف بفترة"  يسمى ما مع األطفال لجميع يبدأ النهارية للرعاية منشأة في الوقت فإن الغرض، هذا ولتحقيق
. النهارية الرعاية للمنشأة الوض نوعية لتسهيل أو/  و مجهول عالم إلى بها الموثوق و المألوفة األسرة مجال  من  أألطفال  

 طفلك ودعم رافقةمب تقوم أن الضروري منإنه ف معلمه، أو أستاذه مع ثقة عالقة بناءيقوم ب و الجديدة، البيئة على معتادا طفلك يصبحمن أجل أن 
إلى العالم  نجاحب إلى دعمك للدخول يحتاج فإنه طفلك،أنت كأم أو أب مسؤوال عن توفير أألمان و الثقة إلى  تكونس. االولىالفترة  هذه خالل في

. الجديد  

 من يكون سوف ونحن .النهارية الرعاية للمنشأة اليومي الروتين التعرف و بيننا لقاء إلقامة فرصة بالتالي لديكم كوالدين، فإنكم ذلك، إلى باإلضافة
  مارسةلم جدا مهم المعلومات تبادل و المشترك التفاهم هذا إن.  يفضله وما عاداته طفلك،  حالة تطور حول معكم ألحديث تبادل  سعادتنا دواعى
طفلك مع التربوي ألعمل  

التأقلم فترة مدة  
 

 من كذلك و نأآل حتى اآلخرين مع  تعامله خالل من جمعها والتي ، المكتسبة وخبراته الطفل عمر على تعتمد  الواقع في هى ألتأقلم فترة مدة
.األخيرة الفصل حاالت خالل  

 
 على أسبوعين مدة أألطفال رياض فترة في و ، أسابيع 3 أألقل على الخبرة منطلق من  سنوات 3  حتى و الميالد تاريخ من السنية الفترة في 

 مرحلة التلميذ قنطا فى,  أيضا  تتطلب ألتأقلم فترة.  الوقت أمد إطالة تتطلب متوقعة غير حاالت ذلك مع تنشأ قد األحيان، بعض في. األقل
. فردية بصورة  بالتفصيل لطفلك ألتأقلم مرحلة تطورات معكم نناقش سوف  وبالطبع. جدا مهمة تعارف . 
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بك الخاص للتخطيط بالنسبة مهم  

 مرافقتك الوقت هذا خالل طفلك يحتاج. الوقت من أسابيع 3 إلى 2  من تأخذ بأن  نفضل نحن النهارية، للرعاية منشأتنا في طفلك تأقلم مدة 

الجديدة  الحياة في لالنخراط يحتاجها التي والحماية أألمن طفلك إعطاء يمكنك.  منك المقدمين الدعم و الخاصة الشخصية  

 أن بطفلك ثقة و دراية على آخر شخص تنيب أن يمكنك فإنه ، بنفسك طفلك مع ألتأقلم فترة تتحمل من هامة ألسباب تمكنك عدم حالة فى
 منك، نطلب افإنن ذلك، على وعالوة. المرافقين شخص آخرفى تغيير أي يتم ال إن نوصي فإننا ذلك ومع. الوقت هذا خالل جانبه الى يقف

قصير وقت في إليك الوصول يمكن  بحيث لك اليوميةبالنسبة الحياة مواءمة  على العمل المقبلة أسابيع 3 إلى 2 خالل في  

 منك نطلب كما. كعائلت في أخرى تغييرات  أية فيها تتم ال النهارية الرعاية مركز في  طفلك تأقلم فترة خالل أنه ممكنا ذلك كان كلما نرجو
 وجيزة فترة بعد أو أثناء  النهارية الرعاية مركز عن الغياب من طويلة لفترة طفلك يتعرض ال بحيث بك  الخاصة أإلجازة خطة ترتب أن
. التأقلم مرحلة من  

"  تكون أن يمكن مفضلة لعبة أو والصور والكتب، ، لديه  محبوبة لعبة  وأى توى السوفت الدودو مثل  المنزل من لطفلك المألوفة" األشياء

 قوسوالط العادات عن اعالمنا يرجى.  معه هذا إجلب.  له بالنسبة مألوف غير يزال ال محيط في مرة  أألولى ألفترة لطفلك جدا مفيدة
وعائلتك بطفلك الخاصة    

 

التنظيمي التصميم  

:التالي النحوو نحن نعرضه على  إطار إلى يحتاج الناجح التأقلم  

 •  *على المربى / المربية الذى سيتعود الطفل عليه/ عليها .و األسبوع مدار على" مقسمين " األطفال نأخذ نحن  
.لمدة ساعات فقط النهارية للرعاية منشأة يحضر طفلك تكيف فترة الل* خ  

  *فترة تأقلم طفلك تكون تحت إشراف خبير تربوى متخصص .
. صغيرة من خالل خطواتالجديدة البيئة على طفلك يتعرف وف* س  

 

 • 

 • 

 • 

 يساعد مما لكذ من يكون قد ذلك، ومع. النهارية للرعاية مرفق فى أإلنتقالية المرحلة إجتياز على تساعده فإنك لطفلك مصاحبتك خالل مع
 ردود يظهر أو ريضج  طفلك كان ما إذا و المعتاد من أسرع األولى القليلة األسابيع خالل المتنوعة الجديدة االنطباعات إستيعاب على طفلك
 هذه في فلكط به يقوم  ألى المتنوعة التنمية مهام و الفعالة مشاركتكم خالل من ذلك سيدركون ألنهم ذلك، بشأن تقلق ال. عادية غير فعل

. الفترة  

.أخرى أسئلة أي على لردأن نتولى أاءنسعدي نحن. ناجحة تأقلم فترة ولنا لكم طفلك،ل نتمنى   

. أإلنطباعات حول للحوار ألتأقلم فترة إنتهاء عقب المشترك التفكير إلى نتطلع فعال نحن. تواصل معنا    

 

 
 نتمنى عالقة تعاون مشترك جيدة

 و تفضلوا بقبول التحية 
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