األشراف الجيد قبل الذهاب إلى
المدرسة ،واإلعداد الجيد للمدرسة
ورقة معلومات للوالدين

Arabisch

عربي

أعزائى األمهات واآلباء
إنكم ترغـبون أن ينمو طفلكم بطريقة صحية وأن يكون عضوا ناجحا فى الحياة .ومن
المعـروف أن السنوات األولى من عمر الطفل تلعب دورا حاسما فى النجاح عند د راسته
في وقت الحق .ومع حبكم وشعـوره باألمان واإلستقـ رار بينكم ،فإنه يحتاج أيضا إلى
التـواصل في وقت مبكر مع غيره من األطفال ،وإلى بيئة حية ممتعة ،وفرصة لتعلم
اللغة األلمانية .مجموعات اللعب ودور الحضانة والرعاية النهارية تقدم لطفلكم كل
هذه األمور ،وتسمح لكم مباشرة عملكم دون الشعور بالقلق نحوه.
ما هي مجموعات اللعب « »Spielgruppenوماذا تقدم؟
تتكون مجموعة اللعب من  8إلى  10أطفال من عمر  3سنوات حتى يحين سن
دخولهم رياض األطفال .وهم يلعبون عدة م رات في األسبوع ،ولمدة تت راوح مابين
 2إلى  3ساعات ،وتحت إش راف مهني متخصص .أما التكاليف فيقوم األهل بدفعها.
ما هي دور الحضانة « »Kinderkrippenوماذا تقدم؟
تستقبل دورالحضانة األطفال من عمر شهرين وحتى سن دخول رياض األطفال ،ويشرف
عليها متخصصون من قبل العاملين في مجال التربية .يذهب األطفال إلى دار الحضانة
من ½ يوم إلى  5أيام في األسبوع ،وتتكون مجموعات للعب الجماعى ،كل مجموعة
حوالي  10أطفال .فإذا كنت تذهب لعملك ،فطفلك بدار الحضانة في أيد أمينة تشجّ عه
وتدعمه في تطوّ ره .أما التكاليف ،فهناك العديد من البلديات التى تتحمل جزءا من
التكلفة.
س ـر النهارية « »Tagesfamilienوماذا تقدم؟
ما هي األ ُ َ
تقوم األسرة النهارية برعاية طفلكم كما لو كان في منزله ،وفى أغلب األحوال يلعب مع
أخوة وأخوات هذه األسرة .أنتم وهذه األسرة تتفقون على وقت الرعاية النهارية لطفلكم
وذلك حسب متطلباتكم الخاصة .األم النهارية ،فى الغالب ،ليست مؤهلة تربويا ،ولكنها
تحت إش راف السلطات المختصة .بعض البلديات تتحمل جزءا من التكلفة.
تحت  www.lotse.zh.chتجدون مزيدا من المعلومات واإلرشادات بشأن كيفية
البحث عن مكان خال.
بخصوص األُسَ ر النهارية ،تجدونها تحت www.vzt.ch/mitglieder
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