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اطالعات مهم برای والدین

به کودکستان روزانه 
ما خوش آمدید



معرفی مهد کودک ما
آدرس و شامره متاس

مدیریت مهد کودک

عآدرس رشکت ارائه دهنده خدمات مهد

آغاز کارما

پایان کارما

ما از کودکان بین سن    تا   سالگی نگهداری و مراقبت می کنیم. رده سنی





  





 
کودکستان روزانه ما طبق طرح برنامه    کار می کند.

چکونگی کار ما را می توانید در طرح برنامه  مرکز مان مطالعه کنید. 

فرزند شام از تاریخ    در گروه    در مهد کودک پذیرفته شده است.

دوران انس گیری به محیط برای فرزند شام بطور فردی تعیین می شود.
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در این دوره یک عضو خانواده همراه فرزندشان در مهد کودک می مانند. برای اطالعات بیشرت به  بروشور   « زمان انس گیری 
کودکان – رشوع و اساس کار مراقبت از کودکان در مهد کودک « نگاه کنید. اطالعات الزم ضمیمه شده است.

مربیان کودک این امکان را ایجاد می کنند تا کودکان کوچکرت و بزرگرت تجارب مشرتک پیدا کنند و از این طریق به رشد و تکامل 
یکدیگر کمک کنند.

برای هر کودکی پوشه ای تهیه می شود که شامل نوشته، عکس و کار های کودکان است که نشان میدهد که فرزند شام چه کارهائی 
را میتواند انجام دهد و چقدر می داند و چه چیزهائی را می خواهد بداند. در این مورد موافقت شام را الزم داریم.  برگه اعالم 

موافقت ضمیمه است.

برای تشخیص مبوقع هرگونه اختاللی در رشد و تکامل کودکان ، ما از   » جدول رشد و تکامل « استفاده می کنیم که این بروشور 
در اینجا ضمیمه می شود.

تهیه غذای ما از طریق
  رشکت ارائه کننده غذا  
  در آشپزخانه خود مهد

وسائل زیر را لطفا برای فرزند خویش به همراه بیاورید
  کفش راحتی )نام گذاری شده( 

  کفش ورزشی برای داخل سالن ورزش )نام گذاری شده( 
  لباس ورزشی در داخل یک کیسه پارچه ای

  لباس خواب )هفتگی تعویض شود( 
  یک دست لباس کامل عوض و برگرد متناسب با فصل

  یک اسباب بازی نرم، پستانک و غیره در صورتیکه فرزند شام با آن احساس خوبی داشته باشد   
  لباس متناسب با تغییرآب وهوا)مثال لباس برای هوای بارانی(

  پوشک
  دستامل مرطوب 

  
  

 

  دوشنبه    
  سه شنبه

  چهارشنبه 
  پنجشنبه     

  جمعه  
     است.

پیش رشط های الزم برای پذیرفته شدن در مهد
برای هر کودکی که در یکی از کودکستان های روزانه ما مورد نگهداری و مراقبت قرار گیرد یک گواهی پزشکی که آمادگی رشکت 

کودک را در کودکستان تائید کند، رضوری است. این گواهی باید قبل از اولین روز حضوردر مهد ارائه شود ) ماده ۱۱ تبرصه ۲ قوانین 
کودکستان های روزانه ایالت براندنبورگ(. پزشکان اطفال فرم های مربوطه را در مطبشان دارند که آنرا پر منوده و به شام می دهند.

هفته ای یکبا ر »روز اسباب بازی«داریم . در این روز هر کودکی می تواند یک اسباب بازی انتخابی خود را به
مهد بیاورد. لطفا دقت فرمائید که منظور ما بازیهای خیلی خاص و یا گرانقیمت و یا اسباب بازی جنگی نیست.  »روز اسباب بازی« 

همیشه روز
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بیامری های کودک یا به عبارتی دیگر پیشگیری از بیامری های مرسی
کودک بیامر برای بهبود حالش به مراقبت توسط مهمرتین فرد زندگیش یعنی پدر و مادر و یا قیمش نیاز دارد. بدیهی است که 

کودکان بیامر در این دوران جایشان در مهد نیست. 
قواعد ویژه در باره برخورد با بیامری های مرسی را در فرم آموزشی   « مشرتکا در برابر بیامری های مرسی عفونی خود را مصون 

سازیم« ویژه والدین و سایر رسپرستان کودک بخوانید. این فرم آموزشی ضمیمه است.

برنامه روزانه مهد کودک ما
برنامه زمانی زیر برای آشنائی اولیاء و قیم کودک، برای خود کودکان و نیروهای متخصص ما تنظیم شده است و می تواند 

اختالفی بسیار جزئی با برنامه پیدا کند.

برنامه روزانه   زمان  

برای رشوع جمعی روز مهم است که فرزند تان را تا ساعت    به مهد بیاورید.  

زمان بردن و آوردن فرزندتان را می توانید در قرارداد نگهداری ومراقبت بخوانید. در آنجا روی زمان آوردن  تا 

ساعت    و زمان بردن  تا حداکرثساعت    توافق کردیم.  

اگر قرار باشد کسانی دیگر غیر از شام )منظوراولیاء و یا قیم( فرزندتان را از مهد بگیرد باید وکالتنامه از شام داشته  باشد. این 
وکالتنامه را باید قبال پر کرده و به مهد تحویل بدهید. لطفا به فردی که وکالت داده اید بگوئید که یک مدرک شناسائی عکس 

دار)مثال پاسپورت، ورقه موقت پناهجویان، گواهینامه رانندگی( را باید نشان دهد.

  وکالتنامه ضمیمه است. اگر به تعداد بیشرتی وکالتنامه نیاز دارید، لطفا به مدیریت مهد و یا مربی فرزندتان اطالع دهید. 

آمدن به کودکستان وبازی جمعی                                                                                                 

بچه های ُهرت )۱(به مدرسه می روند.

صبحانه

بچه ها در بخش ها و گروه ها بازی می کنند، یاد می گیرند، کار دستی و نقاشی می کنند، شلوغ می کنند، 
گردش می روند و خیلی کارهای دیگر.

اسرتاحت برای رصف میوه

بچه های هرت از مدرسه بر می گردند

نهار 

اسرتاحت بعد از نهار و رسگرمی برای کودکانی که منی خوابند

عرصانه  

بازی های جمعی و زمان بردن بچه ها از مهد کودک 
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