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عات في رياض األطفال في بلدية تيبرو 
ُّ
 وثيقة التوق

 

ن كل طفل من التطور على أفضل نحو ممكن.
ّ

ولكي يكون باإلمكان فعل ذلك، يجب  تقع على عاتق روضة األطفال مهمة تهيئة أفضل مقّومات ممكنة لكي يتمك

 (.18بين البيت وروضة األطفال )الخطة التعليمية  ةمتبادل ثقةو أن يوجد تعاون 

ز على مصلحة الطفل. نحن في بلدية تيبرو نحرص على وجود تعاون وثيق مع
ّ

 كل ولي أمر، حيث نعتبر أننا شركاء في التعاون ونرك

 باألنظمة املوجودةو  يخضع التعليم في روضة األطفال إلى القوانين واألنظمة.
ً
 من  يجب على التربويين وأولياء األمور أن يلتزموا معا

ً
لكي يكون التعليم مضمونا

 .الناحية القانونية ومن ناحية الجودة

عهان املهم في التعاون أن يعرف كل طرف ما هي األمور التي م
ّ
عات التي تحتوي على األمور  من الطرف اآلخر. يتوق

ُّ
ولذلك قمنا في بلدية تيبرو بإعداد وثيقة التوق

عها روضة األطفال منك كولّي أمر.
ّ
عها أنت كولّي أمر من روضة األطفال وما هي األمور التي تتوق

ّ
 التي تتوق

 أو يمك
ً
 أو أّما

ً
ع األمور التالية من روضة األطفال بوصفك أبا

ّ
 ولّي أمر:   نك أن تتوق

 

م
ّ
 األمان والعناية والتطور والتعل

 .أن تحصل أنت وطفلك على فترة تمهيدية جيدة من روضة األطفال 

 .أن يجري التعليم في روضة األطفال وفق قانون املدارس ووفق الخطة التعليمية لروضة األطفال 

 .أن يجري تكييف التعليم بحسب مدى نضج الطفل واحتياجاته وظروفه 

  .أن تنطلق روضة األطفال من مصلحة الطفل عند اتخاذ القرارات 

 .أن يجري التعامل باحترام معك ومع طفلك 

 تربويين من أجل أن يطّور طفلك ثقته بنفسه وبمقدراته.أن يعمل جميع ال 

  .شترك في املجموعة وخلق بيئة آمنة وممتعة وسليمة لطفلك
ُ
 أن يعمل جميع التربويين من أجل تكوين الشعور باالنتماء امل

 .أن يعمل جميع التربويين من أجل منع حدوث إهانات أو تمييز 

 بالغذاء أث 
ً
 غنّيا

ً
ر لطفلك طعاما

ّ
 ناء النهار.أن نوف

 املعلومات واملشاركة 

  .أن ُتتاح لطفلك إمكانية التعبير عن آرائه وأن يشعر باملشاركة 

  .أن يتواصل تربوّي معك في حال حدوث أمر خاص أثناء النهار أو في حال ترّدي حالة طفلك العامة أو في حال مرضه 

 مه عند إحضار
ُّ
 الطفل وجلبه وأثناء املحادثة التطويرية السنوية. أن يتحّدث تربوّي معك عن رعاية الطفل وتطوره وتعل

 ( أن تحصل على معلومات واضحة ومتابعة للتعليم عن طريق إينفوِمنتورInfomentor.واملحادثة التطويرية واجتماع أولياء األمور ) 

 .أن ُتتاح لك املشاركة في تقييم عملنا من خالل استبيانات أولياء األمور 

 لقانون السّرية والعلنية. أن يلتزم جميع التربوي 
ً
 ين بواجب كتمان السّر وفقا

  .لقانون الخدمات االجتماعية وقانون املدارس 
ً
 أن يلتزم جميع التربويين بواجب التبليغ وفقا

 الجودة والتقييم 

 .أن يراجع التربويون كيفية عملنا باستمرار ويعملوا على رفع الجودة بهدف تحسين التعليم 

 لى تطوير كفاءاتهم باستمرار.أن يحصل التربويون ع 

 .أن يحصل التربويون باستمرار على تدريب في إنعاش القلب والرئتين لألطفال وفي الوقاية من الحريق 
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 أو ولي أمر:
ً
 أو أما

ً
 وإليك ما نتوقعه منك بوصفك أبا

 

 التعاون واالهتمام 

 .أن تتحّمل مسؤولية تربية الطفل وتطّوره 

  .مه
ّ
 أن تتعاون مع روضة األطفال من أجل تيسير العناية بالطفل وتطوره وتعل

  لع على املعلومات التي توضع على إينفوِمنتور أو
ّ
مه في روضة األطفال، وأن تط

ّ
بدي حب املعرفة واالهتمام بما يفعله الطفل ويتعل

ُ
ق في الردهة.أن ت

ّ
 التي تعل

  .أن تتحّدث بإيجابية عن روضة األطفال أمام الطفل في البيت 

 إحضار الطفل وجلبه 

  .أن تتواصل مع أحد التربويين قبل إحضار الطفل وجلبه من روضة األطفال 

 .أن تتحّمل مسؤولية طفلك قبل تسليمه إلى التربوي عند إحضاره، وكذلك بعد أن يقوم التربوي بتسليم الطفل إليك عند جلبه 

 خبرنا إن كان شخص آخر سيقوم بإحضار الطفل وجلبه. أن ت 

 .رك غنا في حال تأخُّ
ّ
 أن تبل

 البيت يمكن أن يؤثر على يوم الطفل في روضة األطفال.  في أن تخبرنا في حال حدوث أمر 

 املرض 

  األطفال خالل يوم كامل. أن تلتزم بقواعد روضة األطفال في بقاء الطفل في البيت في حال مرضه حتى يتعافى ويستطيع املشاركة في روضة 

  ساعة بعد آخر َعَرض يظهر عليه بسبب التهاب املعدة واألمعاء.  48أن تحترم قاعدة إبقاء الطفل في البيت ملدة 

  .أن تكون لديك ثقة بصحة تقييم التربويين بخصوص الحالة العامة لدى الطفل وإمكانية مشاركته أثناء النهار في روضة األطفال 

 املالبس 

  على أن يكون لدى الطفل مالبس مالئمة لألنشطة في الداخل والخارج وأن ُتحِضر له مالبس إضافية للتغيير.أن تحرص 

 أوقات العمل والبرنامج 

 /أن تحترم وتلتزم بالوثيقة "قواعد روضة األطفال في بلدية تيبروRegler för förskolan i Tibro kommun.تجد الوثيقة في   " بخصوص أوقات البرنامج وغير ذلك

 موقع البلدية على شبكة اإلنترنت. 

  .أن تضع التغييرات املؤقتة ألوقات عملك أو الغياب أو اإلجازة على إينفوِمنتور في وقت مبكر قدر اإلمكان بحيث نستطيع أن نخطط عملنا 

  .م رقم هاتفك الحالي والعنوان واسم رب العمل عند إجراء أي تعديل
ّ
 أن تسل

  م شهادة
ّ
ب منك ذلك. أن تسل

َ
 دراسية أو شهادة رب العمل عندما ُيطل

 املعلومات واملشاركة 

  .س )األرجّية( واألمراض والتأخرات الوظيفية أو أي تغيير يطرأ على الوضع العائلي مما يمكن أن يؤثر على الطفل  أن تخبرنا بالتحسُّ

  .أن تتوّجه إلى املوظفين إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات 

 .أن تشارك في املحادثات التطويرية واجتماعات أولياء األمور 

 ت أولياء األمور. أن تجيب على استبيانا 

 .ألطفال آخرين في روضة األطفال على وسائط التواصل االجتماعي 
ً
 أو صورا

ً
 أال تنشر نصوصا

 وجهات النظر والشكاوى 

 .ة  أن تتصل بمدير روضة األطفال بالدرجو  أن تتواصل بالدرجة األولى مع روضة األطفال إذا كانت لديك آراء أو شكاوى، وأن تساهم في إيجاد حلول مشتركة

 الثانية.


