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التسجيل:
يبدأ التسجيل لشهر ايلول اعتبارا من  ١/١حتى  ٢/٢٨من نفس العام .و التي تأتي
خالل العام توضع على قائمه االنتظار لنفس العام على امل ايجاد شاغر للتسجيل في
ايلول العام المقبل.
الغاء التسجيل:
يمكنكم الغاء تسجيل ابنكم باي وقت بالمكتب الذي تم فيه ابرام عقد التسجيل .وفي
حاالت فرديه يوجد استثناء عندما يكون الطفل على قائمه االنتظار.
ولي االمر :
الذي يحق له اصطحاب الطفل من رياض االطفال ينبغي عليه ابراز هويته اول مره
ويجب ان يكون نفس الشخص المسجل لدينا بالعقد واليحق ألي شخص اخر اخذ
الطفل من الروضة.
مبلغ رعاية الطفل:
االهالي الذين لديهم أطفال تحت  ٣سنوات يحق لهم المطالبة بمكان إلبنهم بالروضه
على أن يدفعوا نفقات رعاية الطفل.
تغيير الحجز(التسجيل):
يمكن تغيير الحجز حتى  ٢٠من الشهر الجاري اذا وافقت اداره الروضة.
اوقات الحجز(التسجيل):
إن أوقات جلب وأخذ الطفل محدده ويجب االلتزام بها وفي حال تأخرت مره ينبغي
عليك االتصال بنا ،وهذا مهم جدا بالنسبة لنا لئال نقلق .وعندما تأتي لتأخذ طفلك
ينبغي عليك إعالم المربية والتواصل معها وأن يودعها إبنك وذلك لكي نعلم أنك قد
أخذته.
أوقات الدوام في المكتب:
يوميا من الساعة  ٨حتى الساعة  ١٦أو عندما يكون لديك موعد وفي حال لم تستطع
االتصال بنا من فضلك اترك رساله قصيره مسجله عالتلفون ونحن نعاود االتصال
بك الحقا.

مرحلة التأقلم:
إن فترة التأقلم تتعلق بكم وبابنكم فقط وتختلف من طفل آلخر ونحن
نأخذ كل حالة طفل على حدا ولهذا السبب من الحكمة أن نعزز الثقة بيننا وبين األهالي
لتحقيق هذا الهدف  .ايضا تجدون تعليمات التأقلم على موقعنا
www.ekita.net/st-johannes
: Ekita.net
هي الشركة الداعمة لعشرة روضات بأوغسبورغ منذ  ٢٠١١وكل المعلومات عن
أهداف هذه الشركة والشركات األخرى المتعاونة معها تجدونها على هذا الموقع
www.ekita.net/st-johannes

ممثل االهالي:
يتم انتخاب ممثلي األهالي من قبل األهالي في اجتماعات االهالي المثلين جاهزون
لسماع اقتراحات األهالي لمناقشتها مع ادارة الروضة وذلك أربع مرات بالسنة وهم
جاهزون لنصح ومساعدة األهالي .ومهمتهم أيضا تخطيط وتنظيم الفعاليات
واالحتفاالت بالروضة.
معالجة النطق:
رياض األطفال يهتم بأطفالكم بشكل إفرادي أو جماعي بالتنسيق والتعاون مع مركز
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الطعام:
نحن متعاقدين مع شركة  Fernküche Forsterالتي تقدم لنا يوميٱ شوربا ووجبة
رئيسية وسلطة وطبعا بدون لحم خنزير .وجبه الغداء تكون الساعة ١٢ظهرٱ يوميٱ
نتناول اإلفطار مع االطفال بشكل جماعي رائع وخالل العام نشتري المواد الغذائية
للفطور لذلك ينبغي على األهل دفع تكلفة الفطور أول كل شهر كاش هذا المبلغ يشمل
الفطور ووجبه صغيره بين الفطور والغداء .
وهنالك الفترة الصباحية اليومية نتحولق فيها حول الطاولة ونأكل الخبز مع بعض
بمرح وفي حال وجود عيد ميالد احد األطفال أو وجود مناسبة نحتفل مع بعض

بسعادة .ان هذه الفترة مهمة جدٱ بالنسبة لألطفال النهم يقررون بأنفسهم ماذا ومتى
يأكلون .هم يفرحون ويمرحون عندما يأكلون الخبز ويأخذون منه معهم للمنزل حتى
يتذكرون تجربتهم الممتعة بالروضه وطبعا هذا مهم جدا بالنسبة ألطفالكم.
بالنسبة للخضار والفواكه تأتينا طازجة غير مخزنة وال يوجد فيها مواد كيميائية أو
هرمونات .وهذا النظام مدعوم من قبل اإلتحاد االوربي ووزارة الدولة البايرشيه
للتغذيةBayrischen Staatsministerium für Ernährung .
العطل :عطلة الصيف
عطلة عيد الميالد

من ٩/١ - ٨/٨
من ١/٧ -١٢/٢٣

اللعب والتسلية:
هذا الجانب يأخذ حيز كبير من حياتنا اليومية مع االطفال ألهميته القصوى .هنا يقرر
الطفل مع من ومتى وكيف وأين و كم من الوقت يستغرق باللعب لهذا السبب مهم جدا
ان يصلوا االطفال للروضة قبل الساعة  ٨,٣٠صباحا حتى يتسنى لنا معرفة من
من االطفال اليوم غائب ومن سيحضر .حتى يختارون بعضهم البعض ليلعبوا مع
بعض كمجموعات.
مع بعض نقدم العروض االحتفالية :
كيف  ،في االحتفاالت الصيفية والمناسبات الدينية نقدم عروض مسرحيه راقصه
وغنائية .يشارك فيها االطفال بعد تدريبهم على العروض والرقصات وهذا مهم جدا
بالنسبة لألطفال.
أسماء المجموعات :هناك  ٣مجموعات موزعين حسب اعمار االطفال من ٦ -٣
مجموعه النجمة
مجموعه الشمس
مجموعه قوس قزح
بالنسبة لألطفال الذين أعمارهم بين ٣-٢سنه يوزعوا على مجموعتين
مجموعه عش العصافير
مجموعه الغيوم

اللقاحات:
في المانيا االتحادية ال يوجد لقاحات الزاميه ووزارة الدولة في بايرن ليس لديها
برنامج ينصح باللقاحات وال تقويم لقاحات .
كنيسه يوحنا St.johannes
روضتنا تابعه لكنيسه يوحنا هي تهتم وترعى هذه الروضة بأوغسبورغ ونحن نحتفل
باألعياد الدينية بهذه الكنيسة وستجدون معلومات إضافية على الموقع
www.st-johannes-augsburg.de
األمراض:
بالنسبة لألمراض المعدية نرجو من حضرتكم اعالمنا تلفونيا بدون ان تحضروا
ابناءكم للروضة عندما يمرضون باألمراض المعدية حتى ال تنتقل العدوى الى باقي
االطفال وال يعود الطفل الى الروضة حتى تستقر الحرارة طبيعية لمده  ٢٤-١٢ساعه
بدون خافض حرارة يرجى اعالمنا بمرض ابنكم قبل الساعة  ٨،٣٠عالرقم
٠٨٢١٤١١٥٧٥
حساب البنك :يرجى تزويدنا برقم حسابكم حتى يتسنى لنا سحب المستحقات الشهرية.
المنهج :نحن نعمل على أسس منهجية وبإمكانكم ان تجدوه على صفحتنا
www.ekita.net/st-johannes
عالج النطق :
في روضتنا نقدم لحضرتكم عالج النطق ألننا ننسق هع مركز عالج النطق المسمى
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فترة القيلولة:
أطفالنا االعزاء الصغار ينامون من  ١٢،٣٠حتى  ٢،٠٠لذلك نرجو من االهالي
الكرام اال ترنو ا الجرس بهذه الفترة اال عند الضرورة القصوى.
أوقات الدوام:
تفتح الروضة من  ٧،٠٠حتى  ١٧،٠٠من االثنين حتى الجمعة.

المرآب :
فقط من اجل جلب واخذ أطفالكم مسموح الوقوف أمام باب الروضة أما بالنسبة
للوقوف الطويل يجب أن يكون فقط عالرصيف المحدد باللون االسود.
المعلومات الشخصية :
يجب أن تحصل ادارة الروضة على المعلومات الشخصية المتغيرة االسم احدث
رقم تلفون احدث عنوان رقم الحساب وأي تغيير يرجى اعالمنا فورا
اجتماعات االهالي:
نحن ندعوكم من حين آلخر الجتماع نتناقش فيه حول مواضيع اجتماعيه وفلسفيه
تهمكم وتساعدكم على سرعة االندماج بالحياة االجتماعية مع المجتمع االلماني.
المتدربين:
لدينا طالب متدربين متطوعين يأتون من المدارس المتوسطة كمربية او مسؤولة عن
األطفال ليتعلموا مهنة مربية وراعيه طفوله بالعادة لكل مجموعه من االطفال لديهم
طالبة متدربة واحدة كل سنة ويستطيع االهل رؤية اسمها وصورتها على
لوحةاالعالنات.
جودة االداء:
إن جودة األداء مهمة جدا بالنسبة لنا ولهذا السبب نقوم بالتدريب من وقت آلخر وهذا
يستدعي أحيانا اغالق الروضة وبعض من الكادر التدريسي لديه الكفاءات العالية
للقيام بالتدريب ويتم االعالن عنه بفي لوحة االعالنات .
عروض التربية الدينية:
في مؤسستنا هناك قصص دينية مقدمة من قبل الكنيسة برعاية القسيسة.
أيام العطل :انظر الى جدول العطل الرسمية.
دعم اللغة:
لدينا مختصات لغة معتمدات من قبل المؤسسة وهذه جلى اهتماماتنا الرئيسية ان نهتم
باللغة ألنها مفتاح الدخول للعالم.

المواعيد :تجدون جميع مواعيد إغالق الروضة مكتوبة ومعلقة على الباب الرئيسي
وعلى باب المكتب.

المواعيد الشخصية:
بإمكان االهالي أن يحجزوا مواعيد لدينا بكل سرور إذا رغبوا بذلك ونسعد كثيرا
عندما تتحاورون معنا حول أداء الروضة .
العروض العالجية :
لعالج صعوبة النطق لدينا عيادة متخصصة كما ذكرنا سابقا تسمى GbR
Schuster/Geiger eben so mit einer Logo pädinإن حاجة طفلكم لعالج
النطق يقرره أنتم والطبيب المعالج لطفلكم.
الحوادث:
اذا تعرض ابنكم لحادث مهم جدا ان نتصل بكم وطبعا سنتصل باإلسعاف عند الحاجة.
فترة ما قبل المدرسة:
بشكل دوري يزورنا معلمو المدارس االبدائية واالطفال الذين يحتاجون دعم لغوي
يذهبون للمدرسة تحت إشراف الروضة .و ينبغي عليكم ان تأخذوا اطفالكم بأنفسكم
للمدرسة وتجلبوهم.
تبديل المالبس:
ينبغي عاألهل احضار مالبس إضافية ألطفالهم مكتوب عليها أسماءهم لئال تختلط
مع غيرها وتعلق بغرفة تبديل المالبس .
االلبسة المناسبة للطقس :
أطفالنا احبائنا يحتاجون أن يلعبوا ويمرحوا خارج الروضة بالحديقة التابعة لروضتنا
وطبعا في جميع االجواء شمس او تلج وهذا يتطلب البسه مناسبه للعب بالرمل مثال
او الثلج والماء لذلك يرجى من األهالي الكرام احضار مالبس مناسبه اضافيه يستطيع
الطفل ارتدائها اثناء اللعب لئال تتسخ مالبسه الرئيسية .

لدغ الحشرات:
إذا لدغ الطفل حشرة سوف نعلم بالقلم االزرق حول منطقه الوخز ونتصل باألهل
إلعطائهم المعلومات الكافية عن الحالة .إما ان يأتوا ويأخذوا طفلهم للطبيب المختص
أو االهتمام بالحالة بأنفسهم فيما اذا كانت الحالة بسيطة .

طبيب االسنان:
مؤسستنا تشارك كل عام بنشاط يسمى  Seelöweوهذا النشاط يحمل عنوانه ( أسنان
سليمه أطفال أصحاء ) بروضات بايرن وهو مقدم من جمعية العمل االتحادية
لصحة االسنان.
•

