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 حترم كرامة اإلنسان من األطفال والكبار على حد سواء.    في الروضة ت  

 :كل طفل يأتي الى العالم لديه حقوق

 

يتمتع كل طفل بحقوق حماية، على سبيل المثال أن يتلقى تربية خالية من العنف، كما لديه  أيضاً الحق  في الحصول على 

 متطلباته والمشاركة. وهذه الحقوق يتم حمايتها أيضاً من خالل القانون األلماني وتقوم الدولة بمراقبة الحفاظ عليها.  

 

 قبول الطفل:

 الروضة في قبوله قبل الطفل ايةرع بخصوص عقد ابرام يجب 

 التغذية عادات وأيضاً  والدينية الثقافية العادات مراعاة يتم كما 

 

 :والتعليم التربية مسؤولية

 والرعاية والتعليم التربية مسؤولية الروضة تتحمل       

 منه قريب شخص وجود في برفق الروضة في الطفل دخول إعداد يتم                      

 األولى المرتبة في تطوره يخص فيما الطفل ودعم مرافقة يأتي  

 

 :        واآلباء األمهات مع التعاون

 والتعليمية التربوية العملية في كشركاء هم واآلباء األمهات           

 (                اآلباء مجلس) واآلباء ألمهات مؤساساتي تفويض 

 

 :   الرقابة

 ذاته الوقت في وجماعي شخصي هدف هو التعليمي الهدف           

 أفعالهم مسؤولية وتحمل  النفس على لإلعتماد األطفال إعداد يتم                

 مستمرة رقابة الى الروضة في األطفال يخضع ال   

  

 :     الحوادث ضد تأمين

 الروضة في أعمال كافي في الطفل لحماية تأمين هناك                  

 الروضة الى المنزل من والعودة الذهاب طريق في تأمين هناك ذلك الى باإلضافة             

 

 :   العمل أوقات/ اليومية الزيارات

 المنزل الى إرجاعه وأيضاً  الروضة الى الطفل إحضار مسؤولية واآلباء األمهات يتحمل                     

 العمل، أوقات يخص فيما طارئ تغير هناك يكون أن الحالة هذه في الممكن فمن الموظفين بعض غياب حالة في 

         الحالة؟ هذه في واآلباء األمهات مع التواصل يمكن فكيف

 

 :     التربويين

 الروضة في للعمل ومؤهلون ومعتمدون متخصصون تربويون هم               

 الروضة إدارة مسؤولية بالروضة للموظفين العمل رقابة         

 للروضة الممولة الجهة مسؤولية الروضة إلدارة العمل رقابة      

 مختلفة تخصصات بالروضة العمل بفريق يوجد          

 

 :           الحماية مسؤولية

 األطفال على تقع أن يمكن التي المخاطر في تحكم هناك األمور مع التعامل            

 للمساعدات عروض على للحصول الروضة ناحية من وساطة على الحصول واآلباء األمهات بإمكان                    

 

 :     الغذائية بالمواد الخاصة النظافة

 األغذية تناول وعن صناعتها عن معلومات هناك حيث( الوالدين من والسلطات الكعكات)  النظافة الئحة 

                       الروضة في والمشروبات

 عروض/مشاريع في المشاركة(  سلمونيال-ديدان يتبرزون الذين المثال سبيل على) المرضى األطفال يستطيع ال 

               المنزلية األمور

 

 :    المرضى األطفال

 الطفل مرض حالة في الروضة إخطار يرجى                 
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 34)§  للمادة طبقاً  وذلك الروضة، الى الحضور القمل أو معدية أمراض من يعانون الذين لألطفال يسمح ال 

IfsG          ) 

  السكري/ المزمنة األمراض ذلك من ويثتثنى طبيب، إشراف تحت فقط الروضة في األدوية لبتناول يسمح           

 

 :  البيانات حماية

 الشخصية الصور نشر على واآلباء األمهات موافقة يلزم                    

 الحفالت في واآلباء لألمهات الضوئية والصور الفيديو تصوير                   

 اإلنترنت شبكة على الصور نشر يحظر                 

 اإلبتدائي والمدرسة الروضة بين المتعاون العمل على الموافقة              

 

 واآلباء لألمهات اإلشتراكات مبالغ              : 

 المدرسة بداية حتى لعامين الروضة في اإلشتراكات مبالغ من إعفاء هناك              

 روضة أطفال أم حضانة أطفال               

 الضرائب مصلحة أمام طلبات                  

 الكامل اليوم ألطفال الطعام تكاليف          

 

 :     التسجيل إلغاء

 التسجيل إلغاء أسباب               

 بالدراسة االلتحاق بداية في التسجيل بإلغاء يسمح ال     
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