مرحبا بكم في مرحلة الروضة

لقد حان موعد التحاق طفلكم بالروضة!
طفلكم يخطو أولى خطواته في مرحلة الروضة .هذه المرحلة هي أهم مرحلة في حياة كل
منكما وطفلكم معًا .ربما تساوركم العديد من التساؤالت عن هذه المرحلة .ال تترددوا في
التحدث مع أحد الموظفين العاملين بالروضة عند الرغبة في طرح أي سؤال عن الروضة.
نحن هنا لنضمن لطفلكم أعلى مستويات األمان والتعليم والمتعة وهو يقضي وقته في
الروضة.
ونأمل أن يقضي طفلكم وقتًا سعيدًا معنا في هذا المكان.
 -مرحبًا بكم في مرحلة الروضة بمدينة بوروس!
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الفترة التعريفية

صا
يتم التعريف بمرحلة الروضة بالتشاور مع أولياء األمور/األوصياء وهي ُمعدة خصي ً
لتناسب احتياجات الطفل .وتستغرق هذه الفترة في الغالب ما بين  3و 14يو ًما.

بيان رسالة الروضة

تستند جميع األنشطة التي تمارسها الروضة إلى منهج خاص بهذه المرحلة .إن مرحلة
الروضة ما هي إال أساس يعتمد عليه الطفل ليستعد للمراحل الدراسية طوال فترات
دراسته .األنشطة التي تتم في الروضة تتسم بأنها ممتعة وآمنة وتربوية لكل األطفال الذين
يحضرونها .كما تضمن الروضة لألطفال ممارسة أنشطة تربوية مناسبة من خالل الجمع
بين أساليب الرعاية والتنشئة والتعليم .وتحمل الروضة على عاتقها مسؤولية حصول كل
طفل على فرصته في تنمية مستواه وفقًا الحتياجاته .ونستطيع أن نحقق ذلك بمساعدة أولياء
األمور/األوصياء.
ال شك أن اللعب من العناصر الضرورية في نمو الطفل وتعلمه .فاللعب ،وال سيما في
صا في زيادة نمو الطفل وتعليمه.
مرحلة الروضة ،من األدوات المساعدة خصي ً

ساعات عمل الروضة والجداول الزمنية للحضور واالنصراف

تتوافق ساعات عمل الروضة مع احتياجات الطفل من الرعاية النهارية .ويأتي تنظيم
ساعات العمل بالروضة وتوفر العاملين بها وفقًا للجداول الزمنية لحضور األطفال .ونضمن
لكم توافق ساعات عمل الروضة لتناسب احتياجاتكم شريطة إخطارنا بأي تغيير بالجدول
الزمني في غضون أسبوعين قبل سريان العمل بهذا التغيير .ويمكن تسجيل التعديالت على
الجداول الزمنية عبر الخدمة اإللكترونية المخصصة لرياض األطفال ومراكز االستضافة
بعد اليوم المدرسي على صفحتنا boras.se/sjalvservice
تنظم ساعات الحضور بنا ًء على ساعات عمل/دراسة أولياء األمور/األوصياء .ويسمح
لطفلكم الحضور بالروضة  15ساعة في األسبوع في حالة بحثكم عن فرص عمل أو قضاء
أجازة رعاية طفل.
يمكنكم تسجيل حضور الطفل لدى الروضة على مدار  24ساعة 7/أيام ،في حالة الرغبة
في حضور الطفل قبل الساعة  5:30صبا ًحا أو بعد الساعة  18:30مسا ًء ،أو خالل الفترات
الليلية و/أو العطالت األسبوعية.
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فترات تنظيم عمل المدرسين /الموظفين العاملين بالروضة

يخصص للمدرسين والموظفين العاملين بالروضة خمسة أيام في السنة إلعداد الخطط
التنظيمية وحضور دورات التدريب المعنية بالروضة وما شابهها من أنشطة .يحق لروضة
األطفال أن تعطل أربعة أيام بالسنة لتطوير كوادرها .إن كان طفلكم بحاجة إلى الرعاية في
تلك األيام ،فسوف نعرض عليكم مكانا ً له في روضة األطفال المناوبة.

العطالت

تصل فترات العمل لدى الروضة بالفترة الصيفية إلى أربعة أسابيع .لذا يسمح لطفلكم
الحضور خالل الفترة الصيفية في حالة عدم حصولكم على أجازة من العمل خالل هذه
الفترة .يرجى الرجوع إلى "( "Regler och villkor i förskolanالقواعد والشروط
الخاصة بالروضة) الواردة على الصفحة  ،boras.se/forskolaلالطالع على مزيد من
التفاصيل حول األوقات التي يحق للطفل االلتحاق بالرعاية ،خالل مثالً أجازات رعاية
الطفل أو العطل أو البطالة.

المصروفات

تتحدد تكاليف التحاق الطفل حسب دخل األسرة وساعات حضور الطفل .على أن يُسدد
شهرا على مدار السنة وفقا للجدول الزمني لفترات حضور الطفل.
المبلغ على مدار ً 12
يمكنكم توفير بيانات الدخل وجدول الحضور الزمني عبر الخدمة اإللكترونية المخصصة
للروضات ومراكز استضافة الطفل بعد اليوم الدراسي على الصفحة
 boras.se/sjalvserviceولالطالع على القواعد المتعلقة بالمصروفات بالكامل ،يرجى
زيارة الصفحة boras.se/forskola
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قواعد الحضور واالنصراف
•ينبغي على ولي األمر االلتزام بمواعيد حضور الطفل وانصرافه تبعًا للجدول الزمني
المنصوص عليه .ويتحتم على ولي األمر االتصال بأحد الموظفين في حالة إحضاره
للطفل أو انصرافه معه.
•على ولي األمر أن يخطر الروضة في حالة انصراف الطفل مع شخص آخر غيره.
•على ولي األمر إخطار الروضة بالتغييرات الطارئة على مواعيد الحضور
واالنصراف.
•على ولي األمر إخطار الروضة بغياب الطفل وموعد عودته مجددًا للروضة.
•يجب على ولي األمر/الوصي ملء استمارة الموافقة وتقديمها في حالة مجيء أحد
األقارب القاصرين الستالم الطفل من الروضة.
تنويه هام!
•احرص على إخطارنا بمكانك وطريقة الوصول إليك عند وجود طفلك بالروضة.
غيارا
•للروضة أنشطتها الخارجية مع تقلبات الجو بجميع مواسمه .لذا يلزم الطفل
ً
لمالبسه وحذا ًء طويالً شتويًا ومالبس واقية من المطر .يرجى االطالع على توصياتنا
الواردة بصفحة .14
•احرص على تمييز مالبس طفلك بملصق السمه عليها.
•تجنب المالبس المزودة بأربطة/حبال وأغطية صعبة الفك ،فقد تتشابك في األلعاب داخل
الملعب.

الوجبات الغذائية ومواعيدها

تقدم الروضة ثالث وجبات غذائية للطفل خالل النهار وهي :وجبة اإلفطار والغداء ووجبة
خفيفة بعد الظهر .تتبع قائمة وجبات الروضة نظا ًما غذائيًا متنوعًا .وهي عبارة عن تشكيلة
توفر للطفل  ٪ 75من احتياجاته الغذائية اليومية خالل الثالث وجبات بالكامل .حيث تقدم
الروضة المياه واللبن العضوي للطفل في وجبة الغداء .كما تقدم وجبات خاصة تراعي
األطفال ذوي االحتياجات الغذائية المحددة .جميع الوجبات بالروضات خالية من المكسرات،
تفاديًا للحساسية .جميع الروضات في مدينة بوروس حاصلة على شهادة  KRAVالمتوافقة
مع المواصفات الغذائية .وهذا يعني أن ما ال يقل عن  ٪ 25من المواد الغذائية التي تقدمها
الروضة عضوية طبيعية ،وأن المطابخ ال تقدم على شراء المواد الغذائية المعدلة وراثيًا
(اختصارا  )GMOأو األسماك المهددة باالنقراض الدارجة ضمن الالئحة الحمراء .فضالً
ً
عن أنها تسعي لطهي أكبر قدر ممكن من الغذاء المحتوي على المكونات الخام.
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تعليمات تخص الطفل في حالة مرضه

العديد من الفيروسات والبكتيريا موجودة حولنا .واألطفال الصغار معرضون بصفة خاصة
نظرا لعدم اكتمال النظام المناعي في هذا السن .وقد اعتمدت الروضة
لخطر العدوى ً
توصيات من  - Hygiensjuksköterska i förskolan( HYFSممرضة النظافة الصحية
في مرحلة الروضة) ال سيما عندما يتعلق األمر بالنظافة والمشورة فيما يتعلق باألمراض.
إذا كنت ترعى طفالً مريضًا بالمنزل ،يسمح لشقيقه السليم الحضور للروضة .وفي حالة
تفشي االنفلونزا المعوية (التهاب المعدة الفيروسي) ،تسعى الروضة للحد من انتشار العدوى
عن طريق مطالبة أشقاء األطفال المرضي بالبقاء في المنزل أيضًا.

إرشادات خاصة بضرورة غياب الطفل المريض وبقائه بالمنزل

•يوصى ببقاء الطفل بمنزله في حالة إصابته بالحمى حتى تهدأ الحمى وتتحسن حالته لمدة
 24ساعة.
•يوصى باألمر نفسه في حالة تحسنه من الحمى ولكنه ما زال في حالة إرهاق أو خمول
لدرجة تمنعه من المشاركة في األنشطة بالروضة.
•يوصى كذلك بغياب طفلك عند إصابته بمرض معد ،مثل التهاب اللوزتين أو الطفح
الجلدي ،وعدم تعافيه منه أو تناول المضادات الحيوية لفترة ال تتعدى اليومين.
•التهاب المعدة الفيروسي المصحوب بالقيء و/أو اإلسهال .ويسمح للطفل بالعودة إلى
الروضة بمجرد تناوله لطعامه بطريقة طبيعية وتوقفه عن التقيؤ أو اإلسهال لمدة 48
ساعة علي األقل.

الحساسية

تفاديًا لتعرض الطفل للحساسية ،ال يسمح بتناول المكسرات نهائيًا في الروضة .ويوصى
كذلك بعدم استعمال العطور والروائح النفاذة تحسبًا ألن يكون أحد الموظفين أو األطفال
شديدي الحساسية ضد الروائح.

الحفاضات ومستلزمات راحة الطفل

على أولياء األمور/األوصياء توفير الحفاضات ألطفالهم أثناء حضورهم بالروضة  ،فضالً
عن إحضار اللعب المحبوبة والبطانيات والدمى وما شابهها.
لالطالع على مزيد من التفاصيل حول وضع الطفل والتوصيات الخاصة باألمراض ،يرجى
زيارة  vgregion.se/hyfsأو االطالع على الكتيب الذي يحمل العنوان "När ditt barn
( "blir sjuktوضع الطفل المريض) ،الذي توفره الروضة.
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التعاون مع أولياء األمور/األوصياء

نسعى إلى إنشاء عالقة من التعاون الوثيق بين أولياء األمور/األوصياء والروضة .ويمكن
لهذا التعاون أن يتخذ أشكاالً مختلفة ويهدف إلى زيادة دور أولياء األمور/األوصياء
ومشاركتهم في الروضة .ويشرفنا دعوتكم للمشاركة في المناقشات المتعلقة بتنمية شخصية
طفلكم على مدار السنة ،ونرحب بطلباتكم بعقد اجتماعات أخرى إذا لزم األمر .ولعل مجيئكم
وقت الحضور واالنصراف واالتصال اليومي بالموظفين فرصة لالطمئنان على مستوى
تقدم طفلكم وكيف مر يومه بالروضة.
إذا كانت لديكم أي اقتراحات أو وجهات نظر بشأن الروضة ،يرجى عدم التردد في التحدث
إلى أحد الموظفين .كما يمكنكم التواصل مع مدير الروضة أو التقدم باقتراحات ووجهات
نظر لإلدارة التعليمية لروضة بوروس " "Förskoleförvaltningen i Borås Stadعبر
الصفحة boras.se/forskola
توجه الروضة سنويًا الدعوة لجميع أولياء األمور/األوصياء للمشاركة في استطالع رأي،
الذي تستعين به الروضة في تحديد انطباعهم عن منظومة الروضة ورضا الطفل عن
دورا حيويًا في التقدم بمستوى
الخدمات .ويلعب نظام استطالع اآلراء المعني بالمدارس ً
منظمتنا ،ونرجو من جميع أولياء األمور/األوصياء التفاعل معه.

بارنهالسا "( "Barnhälsaصحة األطفال)

يمكن لمراكز الروضة الموجودة في مدينة بوروس أن تستفيد من فريق بارنهالسا المكون
من المعلمين وعلماء النفس المتخصصين في التعليم الخاص .وهو فريق يعمل بمهارات
استباقية ووقائية وينفذ التدابير الالزمة لكل طفل ،سوا ًء كان األطفال فرادى أو جماعة،
فضالً عن المستوي التنظيمي .ويعمل فريق بارنهالسا بالمشاركة مع مركز التعلم المتعدد
اللغات ( ،)CFLومركز  IFOلألطفال والمراهقين ،وعيادات الطفل ( ،)BVCوالعيادات
األسرية.

اإلبالغ اإلجباري

يتعين على الموظفين في الروضة ،بموجب القانون ،اإلبالغ عن أي اشتباه في تعرض الطفل
للخطر بأن تعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال مثالً .كما يتعين عليهم أيضًا اإلفصاح عن
المعلومات التي قد تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها مراكز الخدمات االجتماعية.
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بند الحفاظ على السرية

جميع الموظفين العاملين بالروضة ملزمون بما نص عليه بند الحفاظ علي السرية .حيث
يطلب من جميع الموظفين ،عند التقدم للعمل بالروضة ،التوقيع علي بيان الحفاظ على
السرية .ويسري هذا أيضًا علي المدرسين االحتياطي والمتدربين على السواء.

التأمين

يؤمن على أطفال الروضة ضد الحوادث التي قد يتعرضوا لها في طريق الذهاب للروضة
والعودة منها وأثناء فترة حضورهم فيها .كما يشمل برنامج التأمين الرحالت الميدانية .وفي
حالة تعرض الطفل لحادث ،يتحمل ولي األمر/الوصي مسؤولية إبالغ شركة التأمين عن
اإلصابة التي تعرض لها الطفل .ويمكنكم التعرف على مزيد من التفاصيل وجهات االتصال
عبر الصفحة  boras.seتحت العنوان Utbildning och förskola menu
(التعليم ومرحلة الروضة).

تفاصيل جهات االتصال بأولياء األمور/األوصياء

تحرص دو ًما الروضة على التعرف أوالً بأول على تفاصيل بيانات االتصال الخاصة بأولياء
األمور/األوصياء تحسبًا لحاالت الطوارئ .لذا يرجى توفير أو تحديث تفاصيل بيانات
االتصال الخاصة بكم عبر الخدمة اإللكترونية المتوفرة على صفحتنا
boras.se/sjalvservice

إنهاء فترة التحاق الطفل بالروضة

تسمح الروضة بفترة إخطار أقصاها  30يو ًما في حالة الرغبة في إنهاء فترة التحاق الطفل
بالروضة .يمكنكم تسجيل استمارة إنهاء فترة الروضة مع إدارة الروضة التعليمية عبر
الخدمة اإللكترونية المتوفرة على صفحتنا  boras.se/sjalvserviceكما نرجو إبالغ
الروضة و/أو المدير بذلك.

بينغ بونغ

تسمح منصة بينغ بونغ " "Ping Pongالتعليمية اإللكترونية لكم بمتابعة سير تقدم شخصية
طفلكم ومستواه التعليمي .وهي عبارة عن لوحة رسائل رقمية تحمل عليها الروضة الصور
والرسائل الشهرية وغيرها من المعلومات التي تهم أولياء األمور/األوصياء.
يمكنكم التعرف على مزيد من التفاصيل حول منصة بينغ بونغ وإنشاء حساب عبر الصفحة
boras.se/sjalvservice
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الخدمة الذاتية

يمكنكم الوصول إلى الخدمات اإللكترونية التابعة لمدينة بوروس عبر الصفحة
boras.se/sjalvservice
تمكنكم الخدمات اإللكترونية من القيام بأمور منها على سبيل المثال:
• التقدم بطلب التحاق الطفل بالروضة أو إنهاء فترة التحاقه
•إجراء تغييرات على الجدول الزمني لحضور الطفل
•تحديث تفاصيل بيانات االتصال
•تقديم بيانات عن الدخل
•تسجيل الدخول إلى منصة بينغ بونغ
عند استخدامكم الخدمات اإللكترونية ،نوافيكم بالرد على استفساراتكم في أسرع وقت ممكن،
فضالً عن التعرف على نبذة شاملة عن المعلومات التي استفسرتم عنها ،عالوة على إمكانية
وصول الروضة إلى أحدث البيانات.

التقاط الصور الفوتوغرافية بالروضة

ال يسمح بالتقاط الصور الفوتوغرافية/مقاطع الفيديو لألنشطة اليومية التي تقدمها الروضة
إال للموظفين العاملين بها ،ولدواعي توثيق تعلم الطفل وتقدمه على منصة بينغ بونغ ليس إال.
وال يسمح للمصورين من خارج الروضة أو أولياء األمور/األوصياء بالتصوير داخلها .أما
في حالة زيارة وسائل اإلعالم للروضة ،فعلى أولياء األمور/األوصياء تقديم موافقة على
نشر صور أطفالهم.
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مواصفات المالبس المناسبة لجميع المواسم

فيما يلي بعض النصائح حول مستلزمات الطفل في مرحلة الروضة.
موسم الصيف

قبعة/غطاء رأس واق من الشمس
تي شيرت خفيف بأكمام طويلة وبنطال خفيف.
واقي شمسي مرطب
موسم الربيع/الخريف

قبعة خفيفة
القفازات/الكفوف
بنطال للخروج/واسع قصير
معطف
معطف ثقيل/صوف
جورب طويل
واقي شمسي مرطب
موسم الشتاء

قفازات /كفوف ثقيلة ،عدد  2زوج قفاز
جورب طويل
أفرول شتوي
معطف ثقيل/صوف
قبعة صوف

غيارات المالبس اإلضافية

• قطع واقية من األمطار (يفضل المبطنة منها) مناسبة لفصلي الخريف والربيع
•أحذية مطاطية طويلة (يفضل المبطنة منها) مناسبة لفصلي الخريف والربيع
•جوارب ،عدد  2زوج جوارب
•مالبس داخلية ،ثالث أزواج منها (في حالة عدم استعمال الحفاضات)
•بناطيل للخروج ،عدد  2بنطال
•معطف
•عدد  2تي شيرت

خوفًا على سالمتكم ،نوصيكم بعدم وضع المالبس داخل أكياس بالستيكية!
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هل ترغبون في التعرف على مزيد من التفاصيل عن
الروضة؟
ال تترددوا في طرح استفساراتكم على الموظفين العاملين بالروضة أو مدير الروضة.

يمكنكم التعرف على مزيد من المعلومات واألسئلة الشائعة عبر الصفحة
 . boras.se/forskolaتسهل الخدمات اإللكترونية من العديد من التعامالت كالمتوفرة
على الصفحة  boras.se/forskolaوالصفحة  .boras.se/sjalvserviceيرجي االتصال
بالمنسق المسؤول في الروضة في حالة عدم وجود هوية مصرفية أو هوية إلكترونية.
يمكنكم العثور على بيانات جهات االتصال عبر صفحتنا  boras.se/forskolaأو من خالل
خطوط هواتف مدينة بوروس.
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إدارة الروضة التعليمية

عنوان مقر الروضة Olovsholmsgatan 32
رقم الهاتف033 35 70 00 .
موقع الويب boras.se/forskola

تصوير سكانديناف ،ماتون تنسيق ان برينك طباعة دائرة الطباعة 2018 Kommuntryckeriet

