
1 
 

 مقابلة االطفال المقبولین حدیثا    
 

 مرحبا ، مقدمة.  .1
األطفال مقسمون حسب السن إلى صفوف ،   لكل منھا ... أجنحة ، -یتكون من ... المباني  -التآلف مع الحضانة  .2

یمتلك  -الحضانة ھي مدرسة وفقا لقانون التعلیم (نحن نخاطب المعلمین بقول "المعلم" باإلضافة إلى االسم) 
یتم إغالق الحضانة   -أسابیع من اإلجازة السنویة التي یأخذونھا في العطالت الرئیسیة وخالل العام  8المعلمون 

 لقضاء العطالت.
؛ حیث سیجد ھنا اآلباء كل ما یحتاجون إلیھ ، یمكنھم أیًضا االتصال   www ................ cz  قع الحضانھ مو  .3

 بنا (التعلیقات ، أسعار التعلیم والخدمات المدرسیة ، اللوائح المدرسیة)
 یمكن للوالدین تسھیل األمر إذا:  -التكیف  -الدخول إلى الحضانة  .4

 الحضانة لتخویف األطفال ال یستخدمون •
 التكیف مع برنامجھم الیومي للحضانة  •
ال تضغط على األطفال ، ولكن بإصرار وصبر یتم االصرار على االلتزام   -یتم وضع حدود لألطفال  •

 بالقواعد ، وضع حدود = حاجة اإلنسان األساسیة للسالمة 
كن الذھاب إلى المرحاض ، ال تشرب من ال یمكن تناول الطعام بملعقة ، ال یم -إزالة الحاالت المجھدة  •

 كوب ، ال یمكن أن یكون بالخارج لمدة ساعتین
قم بتوقیع أو تسمیة جمیع األشیاء الخاصة باألطفال ، بما في ذلك اللعب من المنزل التي ال تكون الحضانة   •

 مسؤولة عنھا
لتي یعودون فیھا إلى المنزل سیجدوا أن األطفال قد اعتادوا تدریجیًا على الحضانھ (في األیام األولى ا •

 بعد تناول الغداء)
التعامل مع   -سیكونون متسقین ولن یكذبوا على األطفال (إذا لم یتمكنوا من اصطحاب الطفل بعد الغداء  •

 الطفل بأمانة)
 لن یتركوا األطفال في الحضانھ لوقت طویل بال داع •
البدء بعد االتفاق مع المدیر ، ولكن  في وقت الحق من الممكن -بدء الدراسھ في الحضانھ في سبتمبر  •

 من الضروري دفع الرسوم المدرسیة.
إذا لم یكن الطفل موجوًدا في سبتمبر / أیلول وإذا لم یتم دفع الرسوم المدرسیة ، فإننا نعتبرھا تعبیراً عن  

 عدم االھتمام بالحضانھ وسیتم قبول طفل آخر. 
في فئة الخنافس (زھور ، إلخ) التي سیذھب  -.  الى ................. .. من ..  - التكیف مع الحضانھ  •

 إلیھا الطفل بعد اإلجازة (سوف تنشر اإلحالة على اإلنترنت في موعد ال یتجاوز األسبوع التحضیري).
أنت لست في نادى اآلباء. جنبا  -التكیف مع شخص بالغ واحد فقط. سوف یلعب اآلباء (ال یشاھدون)   

ف یقومون بتنظیف اللعب.التكیف لیس إلزامیاً ، ولكنھ موصى بھ (كبدایة في  إلى جنب مع األطفال ، سو
 مكان عمل جدید غیر معروف).

 السالمة.  -األطفال یجلبون األحذیة الخاصھ باالماكن الداخلیة الخاصة بھم    
 ……………...سبتمبر  -../ ..  20بدایة العام الدراسي  •
 ي التشدید على األطفال لبضعة أیامفلیس من المنطق -إذا كنت ستغادر لقضاء عطلة  •
إذا كان الطفل یبكي أو یرمي نوبات غضب یقول أنھ / أنھا ال ترید الذھاب إلى دار   -تسلیم األطفال  •

 -سیأخذ الطفل إلى الفصل الدراسي  - الحضانة وتھدئتھ ، وإذا لزم األمر ، اطلب المساعدة من المعلم 
 یھدأ األطفال عادة بسرعة كبیرة.

صباحا (توحید الغداء ، تأمین المبنى) ، یتم اإلعالن عن   8وصول بحلول الساعة  -م في الحضانة جدول یو .5
ً  8:30الوصول المتأخر في الیوم السابق أو عن طریق الھاتف ، وألعاب الصباح حتى الساعة  یتعلم  -صباحا

ى البرنامج اإلطاري للتعلیم في  األطفال خالل األلعاب مھارات مختلفة وفقًا لمناھج الفصل الدراسي القائمة عل
 مرحلة ما قبل المدرسة ، وھو وثیقة ملزمة وافقت علیھا حكومة الجمھوریة التشیكیة.

ألعاب مرحة یومیًا وممارسة تمارین تحضیریة لتحسین الوضع الصحي والحفاظ علیھ.وجبة   -تمارین األطفال  
 كھ أو الخضار والمشروبات.الخبز مع جبن قابل للبسط أو زبدة ، دائما الفوا -خفیفة 

یتعلم األطفال بطریقة مرحة العمل مع اآلخرین ، وتطویر مھاراتھم الحركیة الناعمة والجرعة    -النشاط التعلیمي   
 ، والعمل مع مواد مختلفة.

بة الحاجة إلى المالبس المناس  -في الطقس الجید (فقط االمطار الغزیرة والصقیع یثبط عزیمتنا)    -الذھاب للخارج   
 األطفال غالباً ما یتسخون). -(لحفرة الرمال ، الملعب 

دائما الحساء ، الطبق الرئیسي ، المشروبات ، سلطة الخضار في كثیر من األحیان ، وأحیانا فاكھة  -الغداء  
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 وفقا لمعاییر صحیة وسلة المستھلك. -مطبوخھ بالسكر
المعلم یقرأ   -بات أو الطعام. راحة على السریر المشرو -یجب على األطفال عدم تناول أي شيء من المنزل   

النشاط الفردي مع األطفال ، وتطویر المھارات   -دائما قصة.الوجبات الخفیفة واأللعاب حتى مغادرة األطفال للمنزل  
 الیدویة ، والبقاء بالخارج. 

األطفال ، جمیع الفصول  المكالمات تزعج المدرس عند العمل مع  -حافظ على االتصال بالھاتف إلى الحد األدنى  .6
 أرسل رسالة نصیة.  -الدراسیة بھا ھاتف جوال 

سنوات الحضور خالل   5یجب على األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  -التعلیم ما قبل المدرسة اإلجباري   .7
استثناء   الفصول المدرسیة (ولیس خالل العطالت الرئیسیة أو الثانویة) لمدة أربع ساعات في الیوم على األقل ، مع

مالحظة: یتم اإلبالغ عن الغیاب إلى ھیئة الحمایة  -الغیاب الشخصي ، عن طریق الھاتف ، عن طریق البرید 
 القانونیة واالجتماعیة لألطفال ، فھي جریمة.

أیام ؛ یتم إجراء العذر المخطط باستخدام دفتر المالحظات  5-1ال حاجة إلى عذر األطفال لمدة  -إعفاء األطفال  .8
 رفة تغییر المالبس.في غ

ما یحتاجھ الطفل في الحضانھ: أحذیة داخلیة (لیست خف أو متقاطعھ) ، مالبس في الھواء الطلق ، مالبس احتیاطیة  .9
 ، منادیل ورقیة ، قدح صغیر للشرب.

 مساًء. 2:30ظھراً ، بعد النوم في الساعة  12أي في الساعة  بعد الغداء ،  -إصطحاب األطفال  .10
 یمكن الحصول على الطفل من قبل اآلباء واألشخاص المحددین في التفویض.

یجب دائماً إبالغ المعلم في الصباح بمغادرة األطفال بعد الغداء (یتم قبول جمیع األطفال في الحضور بدوام كامل)   
 أو اإلبالغ في الفصل.  

 33كرونة تشیكیة في الشھر ، بغض النظر عن الحضور +  360رسوم التعلیم ھي  -دفوعات ل الحضانھالم  .11
وجبات خفیفة ، غداء ، مشروبات طوال الیوم).یجب دفع رسوم   2كرونة تشیكیة في الیوم من رسوم الوجبات (

 الوجبات والرسوم المدرسیة في الیوم الخامس عشر من كل شھر. 
سیقدم مدیر المطعم رقم الحساب ویعین لطفلك رمًزا متغیًرا یجب  -عن طریق حوالة مصرفیة تتم عملیات الدفع  

 اإلشارة إلیھ لتحدید الدفعة. 
المبالغ المدفوعة تظھر على السبورة في غرفة تغییر المالبس وعلى الموقع اإللكتروني للمدرسة في بدایة الشھر    
)4T www ......... 

.cz   .(المعلومات التنظیمیة ، المدفوعات ، مبالغ الدفع ، 
 تعتبر أرقام الھواتف الصالحة ضروریة في حالة المرض أو اإلصابة.  -األطفال المرضى  .12

طفل عالمات المرض المعدي (التھاب الخاص بحمایة الصحة العامة أن یظھر ال  2000/  258یتطلب القانون رقم   
 األنف األخضر لیس حساسیة) أو قمًال فیجب فصلھ فوًرا عن المجموعة.

تعتبر الحضانة مسؤولة عن الطفل من وقت االستالم من الممثل القانوني أو من الشخص المخول    - سالمة األطفال   .13
 حتى تسلیم الطفل. 

 یبقى األطفال وأولیاء أمورھم ھناك بعد االستقبال.ال تعد حدیقة المدرسة مكانًا عاًما ، وقد ال  
الرجاء المساعدة في الحفاظ على المنطقة المحیطة بـ الحضانھ منسقة (تمشیة  -الترتیب في جمیع أنحاء الحضانھ  .14

 الرجاء دعم ھذا السلوك. -نحن نعلم األطفال أن یتصرفون ككبار -الكالب والقمامة) 
المعلمون ال یجبرون األطفال ، ولكن حاول أن تجعل األطفال یتذوقون الطعام ووجبات الطعام   -الغذاء في الحضانھ .15

 وفقا للوائح المدرسة.  -
الحضانھ مؤمن علیھ ................. ، إذا لم یكن خطأ المعلم ال تقدم شركة التأمین  -تأمین الطفل في الحضانھ  .16

 تأمین طفلك. انظر في مسألة  -التعویض 
فقط لعبة فخمة للنوم ، موقعھ ، الحضانھ لیست مسؤولة عن االلعاب التي یتم احضارھا   -األلعاب في الحضانھ  .17

 من المنزل. 
األلعاب ، ومسابقات حدیقة  -كرونة تشیكیھ  50.......... في تمام الساعھ ......    -ریاضة بعد الظھر مع اآلباء  .18

 مي لموظفي المدرسة مع أولیاء األمور.المدرسة ، واالجتماع غیر الرس
 النقاش .19

 
 

 في .............. ، بتاریخ ............... 
 

 تم تسجیلھا واالجتماع بمعرفة:

http://www.ms-dobetice.cz/
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