Đằng sau

Thư mời cho "Ba lô cho cuộc sống"

Vườn trẻ nộp đơn xin và đã nhận được tài trợ từ Ủy ban y tế và
phúc lợi quốc gia đẻ thực hiện chương trình để tài cha mẹ-con
em trong bốn năm tới, kể từ thời gian 2018-2022.
Mục tiêu chung của các chủ đề là:
. Hỗ trợ sự hợp tác giữa phụ huynh, vườn trẻ và chăm sóc sức
khỏe.
. Hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ của các em.
. Hỗ trợ sự học tập và phát triển của các em.

Một cộng tác cho sự phát triển và tăng triển của con em bạn

Hjørring Kommune

Chào mừng bạn đến với "Ba lô cho cuộc sống"
Phụ huynh thân mến

Thời gian nào?

Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác về sự phát
triển và trăng tiển của con em quí vị. Vì vậy chúng
tôi sẽ mời quí vị và con em đến với buổi sinh hoạt
tập thể , trong khoảnh khắc học hỏi và trao đổi kinh
nghiệm với nhau, được tổ chức 4 lần trong năm ở
nhà trẻ.
Cuộc họp mặt bao gồm một bài thuyết trình, hoạt
động và một bữa ăn chung. Các em được phát một
cặp đeo lưng (giống như trong hình) và một đồ vật
mới vào những lần họp mặt. Đó là những đồ vật
chúng tôi áp dụng ở nhà trẻ và phụ huynh có thể ở
nhà. Sự nhận diện và lập lại sẽ hỗ trợ con em quí vị
phát triển theo một chiều hướng tích cực. Do đó
chúng tôi gọi là sáng kiến "Ba lô cho cuộc sống".

Điều cần thiết

Quí vị được mời ba
tháng một lần. Hãy theo
dõi bảng thông báo ở
trong nhà trẻ.
Ai có thể tham gia?
. Các em đi vườn trẻ,
phụ huynh và giáo viên.
Một giáo viên gấu trúc-giống như cháu
bé đang vui chơi và nhìn vào che mẹ
mình và những người chung quanh. Sau
đó tập làm theo.

Chúng tôi mong muốn gặp bạn và con em bạn.

. Những người thuyết trình bên ngoài đến để trình bày các chủ
đề liên quan (phụ huynh được hiểu rõ hơn về nội dung)
. Cô y tá thường trực, người có thể đóng góp thêm về các đề tài
thuyết trình và cộng tác với giáo viên vườn trẻ.
Chương trình

Nhân viên ban tổ chức

. Thuyết trình về các chủ đề liên quan ví dụ: giấc ngủ, vui chơi,
hoạt động, ngôn ngữ, cộng tác với các em v.v..Giáo viên vườn trẻ
có thể chăm sóc các em.

Vì sao bạn và con bạn tham gia?

. Sinh hoạt tập thể cho các em, phụ huynh và giáo viên (theo đề
tài của ngày hôm đó)

. Chúng tôi tạo ra một liên kết chặt chẽ với nhau, khi các cháu, phụ huynh và nhân
viên có cơ hội tìm hiểu nhau trong một môi trường thân mật hơn.

. Các em được phát một đồ vật để trong cặp đeo lưng, ví dụ:
sách, trò chơi lật hình, bài hát v.v.. (theo đề tài của ngày hôm đó)

. Các cháu cảm thấy an tâm khi thấy cha mẹ và giáo viên của mình ngồi ăn uống và
sinh hoạt chung với giáo viên vườn trẻ ở trong nhà trẻ của mình.

. Nhà trẻ làm điểm tâm, chúng ta ăn chung và sinh hoạt với nhau.

Thân chào

. Các cháu sẽ cảm thấy vui, khi có một cặp đeo lưng, ở trong cặp có những đồ vật các
cháu có thể chơi ở nhà cũng như khi ở nhà cùng cha hay mẹ.

