دعوة الى مبادرة "حقيبة ظهر مدى الحياة"

تعاون يدور حول رفاه طفلك و تطوره.
أهال و سهال بكم في مبادرة "حقيبة ظهر مدى الحياة"
األهالي األعزاء
نحن نرغب بتعزيز تعاوننا فيما يتعلق برفاه طفلك و تطوره  .لذلك سندعوك انت وطفلك الى أربع لقاءات غير رسمية في الحضانة
خالل السنة حيث يمكننا خاللها أن نستمتع سوية ونتعلم أشياء جديدة.
محور اللقاء سيكون عبارة عن عرض تقديمي ,نشاط ,ووجبة .كل األطفال سيستلمون حقيبة ظهر
)كما يظهر في الصورة( ويحصلون على شئ جديد في كل مرة نلتقي فيها .ستكون من األشياء
التي نتناولها هنا في الحضانة  ،والتي يمكن أيضا ً تطويرها في المنزل .حيث سيساعد التكرار
طفلك على التطور اإليجابي .لذلك أطلقنا على المبادره اسم حقيبة ظهر مدى الحياه.
نتطلع للقاءك انت وطفلك
((الباندا يتعلم مثل الطفل من
خالل اللعب و النظر الى والديه
واألشخاص المحيطين به
وبعد ذلك يحاول بنفسه)).

لماذا يتوجب عليك انت وطفلك المشاركة؟
 -نحن ن ّكون عالقة قوية فيما بيننا ،عندما جميعا ً أطفال ،األهل والعاملين نتعرف على بعضنا أكثر ضمن اطار غير رسمي.

 سيشعر األطفال باألمان عندما يشاهدون والديهم والعاملين في الحضانة يأكلون ويستمتعون سويةً. سيشعر األطفال بالسعاده عند حصولهم على حقيبة الظهر مع شئ بداخلها والذي يمكنه اللعب به في الحضانة ومع األهل فيالمنزل.
التطبيق العملي
متى ستجري اللقاءات؟
سيتم دعوتكم مرة كل ثالثة اشهر .راقبوا اإلعالنات في الحضانه.
من سيشارك؟
 األطفال في الحضانة ،األهالي والعاملين في الحضانة مقدمو عروض من خارج الحضانة يقدمون موضوعات ذات صلة (يمكن لألهالي التأثير والتعليق على المحتوى). ممرضة صحية يمكنها المساهمة في تقديم العروض مع الموظفين في الحضانة.البرنامج:
 عرض تقديمي حول مواضيع ذات صلة  ،مثل النوم  ،اللعب  ،الحركة  ،اللغة  ،التعاون مع الطفل  ،إلخ .يمكن لموظفي الحضانةرعاية األطفال.
 نشاط مشترك لألطفال واآلباء والموظفين (انطالقا ً من موضوع اليوم). تسليم شئ لألطفال في حقيبة الظهر خاصتهم مثل كتاب ،أغنية ،لعبة قلب الصور (انطالقا ً من موضوع اليوم). تقدم الحضانة الطعام حيث نأكل ونستمتع معًا. في النهاية تقديم الشكر .األهالي واألطفال يأخذون حقيبة الظهر معهم للمنزل.األسباب:
قامت الحضانة بتقديم طلب وحصلت بموجبه على تمويل من المجلس الوطني للرعاية االجتماعية إلقامة أربعة مناسبات /لقاءات
سنوية مع األطفال واألهالي في الفترة  .2022-2018األهداف العامة إلقامة تلك المناسبات هي:
 تعزيز التعاون بين األهالي والحضانة والرعاية الصحية. تعزيز التطور اللغوي لألطفال. -تعزيز الرفاهية والتعلم العام عنداألطفال.

