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 األهالي األعّزاء،

حصول أطفالكم على مكان في دار في دور الحضانة. إن نرحب بكم أجمل ترحيب كعائلة ونرحب بشكل خاص بأطفالكم  نود أن

نوعاً من الحياة الطبيعية وأن يكتسب الحضانة يمثل فرصة كبرى للطفل ألن يأخذ مكانه في ألمانيا. يستطيع الطفل أن يعيش 

ألول اللغة األلمانية بال شك، م اويلعب مع األطفال اآلخرين ويتعلم الكثير. ومن بين ما يستطيع تعلّمه في المقاخبرات إيجابية 

  .قرانهمن الباكرة أن يتعلموا الكثير من أفاألطفال يستطيعون في هذه الس

 كان في رياض األطفال واإلعفاء من الرسوممالحق ب

وحالما يبلغ الطفل  ،من عمره، الحق في الحصول على مقعد في دار للحضانة والرعاية لكل طفل في ألمانيا يبلغ السنة األولى

مجانية. يوجد في دور الحضانة نوعان من لتس، ابف-دور الحضانة في والية راينالندبح الرعاية في صالسنتين من عمره ت

د بعد الظهر في ليعو ،رة الغداءفي فتأ يحضر في الصباح إلى الروضة ويخرج زّ ج  إما أن يكون الطفل مسجالً لدوام م   ،الدوام

 خن. اأو أن يكون مسجالً لدوام نهاري كامل ال يغادر خالله روضة األطفال ويتلقى وجبة غداء من األكل الس فترة دواٍم ثاٍن،

 وظيفة روضة األطفال أو دار الحضانة 

ومن لتربية والتعليم والرعاية. وهذه مسؤولية رياض األطفال تجاه هؤالء األطفال ن المهمة األساسية لرياض األطفال هي اإ

والمساعدة على تطوير اهتماماته وفضوله إلى التعرف إلى العالم من حوله. من . والهدف من ذلك تربية الطفل أجل صالحهم

عد األطفال على استخدام ألعابهم بشكل أجل ذلك، وعلى سبيل المثال، تكون كل غرف وساحات دار الحضانة مؤثثة بشكل يسا

ذاتي وتجربتها واالستمتاع بها. كما أن المربيات والمربين يهتمون بالتعرف إلى اهتمامات الطفل ويقدمون له األمور التي 

 ومنهم.  التعلم معهموه ورغبته بها. باإلضافة إلى ذلك فإن الفرصة تتاح هنا ألطفالكم باللعب مع أطفال آخرين اهتماميشعرون ب

الجو الذي م فهّ ت  وا ب  قة مع المربين والمربيات وأن يبدؤوحتى يشعر أطفالكم بالراحة في الروضة ال بد لهم من إقامة عالقات ث

يعيشون فيه. أما اآلباء فيدخلون مع أطفالهم إلى الروضة في األيام أو األسابيع األولى ثم تزداد الفترة التي يقضيها األطفال دون 

ربعة أسابيع حتى يصبح الطفل قادراً أو راغباً بالبقاء وحيداً دون أهله في الروضة. ويستغرق ذلك عادة أ ،بشكل تدريجيآبائهم 

 ول ذلك مع المربين والمربيات. ويستحسن أن تتكلموا ح

 الشراكة في التربية والتعليم

اض األطفال. فأنتم تعرفون، على سبيل المثال، ما الذي ريلهؤالء األطفال، تمثلون شريكاً هاماً للقائمين على أمور إنكم، كآباء 

 بها.  من المأكوالت وكيف تكون طبيعة راحته ثم ما هي األلعاب التي يفضلها ويحب اللعب طفلكميحبه 

عند إحضار األطفال مختصرة  حاديثوهناك العديد من أنواع وأشكال التعاون: أ ،ترغب رياض األطفال بالتعاون معكم كآباء

 الشاي وما شابه. وأمسيات اآلباء وحفالت  ،أخذهم في نهاية الدوام، االجتماع مع اآلباء في مواقيت محددةإلى الروضة أو عند 

عاون مع اآلباء على أساس عقد تربوي ينظم مع الجهة المشرفة على الروضة يقوم الت
(1 .)

معلومات وتستطيعون الحصول على 

 عند االتصال بالروضة.  مفصلة حول ذلك

ل التربوي اجمالية في رونها ضرورالتي تالتي ترغبون بها حول العمل التربوي وقولوا ما هي األمور الهامة لة اطرحوا األسئ

 ألطفالكم. ونحن نود أن نبحث معكم تصوراتكم التربوية. 

خرين في الترجمة حتى تستطيعوا اآل مساعدةحاولوا في البداية، بالتعاون مع القائمين على دور الحضانة، أن تستفيدوا من 

 فهذا ما يساعدكم أيضاً على التواصل مع دور الحضانة. ،التفاهم مع المربين والمربيات. استفيدوا من إمكانيات التعاون

------------------------------- 

   .أو المبادرات األهلية وتستانتيةوالبرشرفون على رياض األطفال هم المجالس البلدية العامة أو رعاة الكنيستين الكاثوليكية الم (1)
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 التربية الدينية

. مختلفةيات اجتماعية متعددة وكذلك من جنسيات وحضارات وانتماءات دينية يتالقى في دور الحضانة أطفال وكبار من خلف

بفالتس يوجد إلى جانب -ينالندففي والية راوالتربية الدينية هي وال شك أحد الموضوعات المطروقة في كل دور الحضانة. 

المسؤولين من سلطات اإلدارة المحلية والمبادرات األهلية، مسؤولون آخرون يرعون ويهتمون بشؤون دور الحضانة 

يل المثال. الطابع الديني للحياة اليومية هنا ال شك أنه الطابع المسيحي، وأنتم، مع على سب والكاثوليكية البروتستانتيةكالكنيستين 

تسجيل أطفالكم في هذه  لدىتقداتكم ودياناتكم. نرجو أن تستفسروا، عمع م ،في هذه المنشآتمرحب بكم أصدق ترحيب  ،أطفالكم

 الحضانات، عن التعليم الديني والتربية الدينية وكذلك عن تأثيرها على شكل الحياة اليومية. 

 اللغة األم، تعليم اللغة والترغيب بها

لذلك فمن وكلك لتثبيت هذا التواصل والتفاهم المشترك ين.  ،اللغة وسيلة لبناء قواعد التواصل بين الناس وبين محيطهم االجتماعي

غة األجنبية بسرعة. وهذا ما الضروري جداً ألطفالكم تعلّم اللغة األلمانية. وعلى عكسنا نحن الكبار، فإن األطفال يتعلمون الل

وهذا أيضاً يتطلب من الطفل أن يكون فخوراً بلغته األم. به أطفالكم مع أقرانهم من األطفال اآلخرين في دور الحضانة.  حسينج

بلغتكم األم، فإن الطفل ال يستطيع أن ي قبل على تعلّم لغة أجنبية برغبة  ا في الكالم مع أطفالكم في البيتونرجو أن تستمر

في محيط يتقبل هذه اللغة. حينذاك فقط يتوجه الطفل برغبة وراحة نفسية لتعلم  ،وحماس إذا لم يكن قادراً على التكلم بلغته األم

 وسيساعدون أطفالكم أيضاً في هذا المجال.  ة،والمربيات ذلك حق المعرف لمربونلغة أخرى والتمكن منها. يعرف ا

من األطفال مع األهل المهاجرين، يعمل العديد من المختصين  العديدفي الكثير من دور الحضانة في المجتمعات التي يوجد فيها 

على مساعدة األطفال بإجراءات إضافية لتعلم اللغة. وقسم من هؤالء المختصين في هذا العمل التواصلي بين الثقافات المختلفة 

ما يعني أنهم يستطيعون العيش  ،ولديهم خبرات واسعة في هذا المجال ،هذه المجموعات المهاجرةأبناء من  هم في األصل

 والتعايش بسهولة مع عالم غريب من حولهم. 

 والتأقلم االندماجروضة األطفال كمكان لخدمات وعروض أخرى من أجل المساعدة على 

بمحيطها المجتمعي  اتصاالت وثيقة يوجد في ألمانيا العديد من أشكال المساعدات المختلفة للعائالت الفتية. ولدى رياض األطفال

عائلي. كذلك فإن آباء آخرين يعرفون ما هي العروض عايش بشكل تالوتستطيع لذلك تقديم عروض متعددة أخرى للمساعدة في 

تتيح لكم المجال التي  المقدمة في المدينة التي يقيمون بها، مثال ذلك المكاتب االستشارية ودورات اللغة األلمانية والجمعيات

لمثال هناك العديد من االتحادات المجتمع األلماني. فعلى سبيل اواالندماج في وليسهل عليكم االنسجام  ،للتمكن من اللغة األلمانية

أو التواصل من خاللها. كذلك فهناك مجاالت عديدة للمساعدة في المجال التربوي  نوالجمعيات على الصعيد الرياضي تستطيعو

إلى التواصل مع  واسعوا. اسألوا وابحثوا دو التشرنتيجة الهروب أ تظهر عسيرة أخرىوتجارب في مجال التعامل مع خبرات 

 المربين والمربيات وكذلك مع عائالت أخرى، فسوف تجدون الفائدة المرجوة!

 

 نتمنى لكم كل التوفيق والسعادة في حياتكم في ألمانيا!

 

 

 
 

        


