
 حياة جيدة لألطفال -تعزيز التعاون 

 

 معا نخلق التعلم والرفاه

 األهالي األعزاء

 نحن نسعى لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتعلم ورفاهية طفلك من خالل ثالث مبادرات:

 خدمات النصح واالستشارات االجتماعيه •

 والتوجيهات فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة.حيث يتاح لكل من العاملين واألهالي الحصول على النصح واالستشارات 

 اقامة مناسبات مع األطفال واألهالي •

 على بعضنا أكثر ضمن اطار غير رسمي. )أطفال، األهل والعاملين (نحن نّكون عالقة قوية فيما بيننا، عندما نتعرف جميعاً 

 حقيبة الظهر •

حيث سيتم وضع شئ فيها يساعد على تحفيز   )كما يظهر في الصورة(سيتم تسليم حقيبة ظهر لألطفال 

التعلم العام والتطوير اللغوي عند الطفل، وفي نفس الوقت ستؤسس حقيبة الظهر صله ربط بين 

  الروضه والمنزل بالنسبه للطفل.

  نتطلع للتعاون معك ومع طفلك

 ))الباندا يتعلم مثل الطفل من                                                                                                                             

 خالل اللعب و النظر الى والديه  

 واألشخاص المحيطين به 

 وبعد ذلك يحاول بنفسه.((

 النصح االجتماعي في الروضة

 واألهالي من خالل: روضةسيدعم تعزيز التعاون بين ال مرشد اجتماعي لرياض األطفال ، سيكون في الروضة



 تقديم األراء والمشورات للموظفين.  -

 هاليمشورة والتوجيه إلى األتقديم ال -

 لمشاركة في االجتماعات والفعاليات المختلفة في الروضةا -

 األهل -فعاليات األطفال 

 متى تجري هذه الفعاليات؟

 سيتم دعوتكم مرة كل ثالث اشهر، راقبوا االعالنات في الروضة

 سيشارك؟من 

 األطفال، األهل و الموظفون في الروضة -

 يقدمون موضوعات ذات صلة )يمكن لألهالي التأثير والتعليق على المحتوى(. روضةحالمقدمو عروض من خارج  -

 مرشد اجتماعي لرياض األطفال لتقديم النصح والمشورات لألهل واالموظفين. -

 البرنامج

 الروضةعرض تقديمي حول مواضيع ذات صلة ، مثل النوم ، اللعب ، الحركة ، اللغة ، التعاون مع الطفل ، إلخ. يمكن لموظفي  -

 رعاية األطفال.

 نشاط مشترك لألطفال واآلباء والموظفين )انطالقاً من موضوع اليوم(.  -

 )انطالقاً من موضوع اليوم(. ..بة مثل كتاب، أغنية، لع تسليم شئ لألطفال في حقيبة الظهر خاصتهم -

 الطعام حيث نأكل ونستمتع معًا. الروضةتقدم  -

 في النهاية تقديم الشكر. األهالي واألطفال يأخذون حقيبة الظهر معهم للمنزل. -

 

 االسباب

               قامت الروضة بتقديم طلب وحصلت بموجبه على تمويل من المجلس الوطني للرعاية االجتماعية لتنفيذ مشروع

 هي: . األهداف العامة لتنفيذ المشروع2022-2018في الفترة  حياة جيدة لألطفال -تعزيز التعاون 

 تعزيز التعاون بين األهالي والعاملين في الروضة •

 تعزيز التطور اللغوي عند األطفال •

 .تعزيز الرفاهية والتعلم العام عند األطفال •


