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 في روضة الطفالمرحبا
  يبدؤ من القسم الربوط بالتجارب والبات الديدةدخول روضة الطفال هو بداية لحياة جديدة لطفلكم

. والفتوح على فضاءات الياة  والتعلم التنوعة

 النتقال من السرة إل عال الروضة الديد يدعو طفلكم إل خدمات  تعلم وتكيف جديدة 

 طفلكم إل الوقت  كي يعتاد على الوضاع الديدة، على الكان غي العروف وعلى الروتي اليومي الديد،يتاج
يفصل طفلكم مؤقتا بي أهله الرئيسيي، ويتعرف على أطفال وبالغي جدد ويسمح لنفسه  بعلقات جديدة. إل هنا يقهر

طفلكم هذا العال الديد  والهول ويتوجه نو الزيد  من القاومة الذاتية  ف تصرفاته وهذه هي الطوة الرئيسية ف استقللية
طفلكم

 كأولياء بعد التفاق مع إدارة الروضة  الصول على ساعات تهيدية لرافقة  طفلكم  ف خطواته  ولقاءاتهيكنكم
الول ف البيئة الديدة، وبذلك يكنكم  جنبا إل طفلكم  جع انطباعاته الول وساعات تأقلمه  مع روضة الطفال

تتلف مدة التأقلم الول من طفل إل آخر على قدر احتياجات  كل طفل  وبالتال يرجى مناقشة ما هو  معروف
لدى طفلكم،  وأوقات  اصطحاب طفلكم من الروضة يوميا (  أي ساعات اصطحاب  الطفل من الروضة) مع الربية/

الرب،  وبذلك يستطيع طفلكم  أن يبن  ثقة وأمانا  ويكنكم التيقن بأن طفلكم يشعر بالراحة وف وضع جيد

"  كل بداية يسكن سحر داخلي"        هارمان هسسااوفي
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 الطفال كمجال للتجريب والتعلمروضة
تعتب روضة الطفال مؤسسة تعليمية للطفال البالغي من العمر ما بي السنتي  والنصف والستة سنوات، والت تساعدكم

كأولياء ف تعليم طفلكم وتعزيز نوه
 بالنسبة لنا هو تعزيز  وتقوية  قدرات كل طفل  و مهاراته الفردية  ومواهبه وقدرات تعلمه بأفضل شكل مكنالهم

خلل تطورها
 لدعم  تعليم وتوجيه الطفال ف شكل لعوب هو خطة التعليم ف روضة الطفال ف النمسا السفلىوالساس

 وجود بيئة مفزة مع اقتاحات بيداغوجية متنوعة، وعروض تعليمية ف الالت العاطفية ، والعلقاتإن
الجتماعية، الخلق، التمع، اللغة، التواصل، الركة، الصحة، علم المال والتصميم، الطبيعة والتكنولوجيا تضمن لكل

الطفال جودة عالية ف التعليم
 اللعاب  كاملة الودة والواد التعليمية والتحفيزات  التنوعة ستكون هناك دوافع للطفال للتعامل بشكلبواسطة

فعال مع العديد من الواضيع، وذلك لتحفيز وتعزيز مصالهم إنا لسألة مهمة بالنسبة لنا  أن نساعد الطفال ف أنشطتهم
بيث يكن أن يعيشوا ويربوا أشياء كثية كما يكنهم أن يصنعوا أشياء  كثية، ويتعاملوا معها  بفعالية وشكل مستقل

الفضولويكونون فخورين با أنزوا وبا يكنهم القيام به، وأن يكون لم دافع  أو مفز لكي يرغبوا ف الزيد من العرفة ف
يساعد على الزيد من التعلم

 الماعي  مع الزملء والزميلت ف الروضة يدعم الطفال ويفزهم على التعلماللعب
النتباه، التكيز، التصالت الجتماعية، التعبي عن الهتمامات الذاتية، ومراعاة الخرين هي من القضايا الرئيسية

ف العمل التعليمي ف رياض الطفال
   الطفال واحتياجاتم الفردية  هي مور عروضنا التبويةمواهب 

 القوة وخطوات نو طفلكم  ستكون مرئية بالنسبة  لديكم كذلك  لدى الطفال  أنفسهم بواسطة العملنقاط
بورت فوليو-التبوي النهجي مع  الفظة 

 اختلف الثقافات والتعاون التبادل بي الطفال  يوقظ مفهوم متمع متعدد الثقافات لديهم ويدعم تعرفهم علىإن
 اللغات الخرى

هاالهم بالنسبة لنا أن يس طفلكم ف الروضة بالراحة والمان وأن يد الظروف الثلى لتنويع مواهبه الذاتية وتطوير
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 يتعلم الطفال؟كيف

نشاط الذات وذلك من خلل الفضول حب التجريب والتمثل عمليات التعليم أساس التكوين   
وكذلك من خلل التعلم بالكتشاف ، التعلم بالنموذج والتعلم باللعب يكتسب الطفال باستمرار معارفا جديدة وخبات 

عن أنفسهم وعن العال حولم وهذا يؤدي إل مواصلة تطوير صورة عالهم وتوسيع مهارات أدائهم الاصة بم
 التعليم ف الطفولة البكرة  على تطوير الهارات، أي أن لعمليات التعلم ف مرحلة الطفولة البكرة  أولوية هامةيرتكز

والت تتمثل ف اللعب  كشكل هام من أشكال التعلم
 مهم لتشغيل العمليات التعليمية  تبنيه علقة مؤكدة وقابلة للحياة مع الولياء وذلك هو الشرط الساسي لكي ينفتحأساس 

الطفل  على الفكار الديدة وينخرط  علنا مع العال
 : للتأكد من امكانية تعلم  وتزين التويات  الديدة يب أن تكون هذه  الخية مرتبطة  با هو هو عملية نشطةالتعلم

لمعروف من قبل لدى  الطف
 : ل بد من توفي عروض تعليمية استنادا  على ميول واهتمامات الطفل التعلم إلى مشاركة داخليةيحتاج 

  كلما كرصنا شيئا بشكل مكثف كلما حصلنا على النتباه واستطعنا تزين التويات بشكل التعلم إلى انتباه:يحتاج
أفضل

  نتعلم عندما يكون متوى الب لدى التعلمي كبيا التعلم إلى دوافع:يحتاج

  " العظيم  هو أن تجعل كل ما يفعله الطفال ويتعلمونه عبارة عن لعبةلفنا "
( ( لوكجون
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المهارات

  هو الساس لمعالجة  جميع مهامنا في الحياةالمهارات تطوير

 أنا شبكة من العارف والقدرات  والستاتيجيات  الت يتاجها كل إنسان بالضافة إل دوافعمهارة من مصطلح يفهم 

التعلم،  لكي يكون قادرا على التصرف ف الواقف الختلفة

والمهارات، المهارات الجتماعية،  المهارات الذاتية الطفال ف علقة مفزة  ومتبادلة مع عالهم مهارات بعن ينمي

 المجردة

  هو الفهم الياب للذات، العتماد على الذات، البادرة والقدرة على التصرفالمهارات الذاتية من القصود

بسؤولية  حيال أنفسهم

  تعن القدرة  على الكم أو التصرف ف الالت الجتماعية، ويستند هذا  على النتماء إل مموعة الجتماعيةالمهارة 

وتمل السؤولية مع هذه الموعة ، التعاطف مع الخر،  القدرة على التعاون، والشاركة البداعية مع القواعد هي العناصر

 الخرى من الكفاءات الجتماعية

 تشمل القدرة على الكم والتعامل ف متلف الالت الختصة فالتعامل مع المجردة أو الموضوعيةالمهارات

الواضيع والواد وكذلك إدراك الدلولت اللغوية للعلمات والعلقات تشكل الساس للمهارة الوضوعية

 ف القام الول بأنا تنمية الوعي  لعمليات التعلم الاصة وكذلك مواتاةمهارة التعلم المنهجي الرء من يفهم

 استاتيجيات التعلم

 تعن القدرة وقابلية التعلم  ومستوى تطوير الهارات الاصة وتقديرها وتطبيقها المتعددةالمهارة

 على الالت, هذه العرفة  عن أنفسهم  وذواتم تسمح لم  كذلك بالتغلب على الهام الصعبة

9



 التعليم لرياض الطفال في النمسا السفلىبرنامج

 التعليمبرنامج :                                                                          

_ مساهة كبية ف تقيق الشفافية ف العمل التعليمي وعمليات التعليم ف روضة الطفاليساهم    

_  إطارا توجيهيا متفا للعمل التبوي مع الطفاليوفر                                      

_  اقتاحات تربوية ومنهجية للممارسةيتضمن                                               

_ جسرا بي روضة الطفال والدرسةيثل                                                    

 ما ورد ف برنامج التعليم من مالت يكنكم الطلع ف الصفحات التية على الوصفبشأن  

مثلة و عن كيفية دعم وتشجيع الطفال ف نوهمالقتاحات و ال             

12  التعليم: العواطف والعلقات الجتماعيةمال  صفحة

14  التعليم: الخلق، الدين، التمعمال صفحة

16 التعليم: اللغة والتواصلمال  صفحة

18  التعليم: الركة والصحةمال صفحة

20  التعليم: الماليات والتصميممال  صفحة

22 التعليم: الطبيعة والتكنولوجيامال  صفحة
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 التعليم : العواطف والعلقات الجتماعيةمجال

وفقا لنتائج الدراسة ف علم النفس التنموي تعتب مرحلة الطفولة البكرة فتة ملئمة  لتكوين الهارات البشرية الساسية، تقدم
الروضة للطفال الفرصة للنتقال إل التمع الكب خارج نطاق السرة وف مواقف الياة اليومية يطور الطفال استاتيجيات

الواجهة والتعامل للسيطرة على دوافعهم وعواطفهم، الطفال يتكلمون، يضحكون ، ويتجادلون لعرفة ما يكن أن يكون
   أساسا مشتكا  ف لعبهم مع بعضهم  هم ينمون بذلك

استاتيجيات اللف، ويكتسبون بذلك رؤى حول أنفسهم وحول كيفية جلب نظر أو انتباه الخرين
هارات الجتماعية العاطفية مهارات أساسية منها مهارات التعامل مع الخرين ضبط النفسيندرج تت ال                                                                        

التفكي ف الخرين تأكيد الذات والفرح عند الكتشاف   
تقدم روضة الطفال بيئة معيشية داخل فضاء اجتماعي ممي لساعدة الطفال لتقان الهمة الصعبة

والتمثلة ف التكوين الجتماعي الذات 
التكوين الجتماعي هو عامل أساسي للراحة العاطفية للطفل وبالتال شرط أساسي لدوافع التعلم والناز

 لدى الطفل وناح مالت التعليم العرفية
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  من خلل التجارب في المجال العاطفي الجتماعيالتعلم

_ وإدراك مشاعرهوعي

_ ضبط الشاعر والدوافعتعلم

_ يكون لطيفاأن

_ الثقة للتمكن من إحداث  الفرق بنفسهتطوير

_ الستقللية والثقة بالنفستطوير

_" حدود والتمكن من قول كلمة "لوضع 

_ الساعدة وقبولاعرض

_ مع الختلفات أو الصراعاتالتعامل

_ التنازلتإغلق

_ قواعد ومعايي العيش مع البعض وأخذها بعي العتبارتوافق

_ مع التحولتالتعامل

_ بفعالية  ونشاط مع الواقف الرهقةالتعامل
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الخلق، الدين والمجتمع:  التعليممجال
 الطفال ف الروضة اختلفا مع قيم ومعايي التمع ومع اختلف الناس  وبالصوص ما يتعلق بأصولم،يشهد

 تقاليدهم الدينية  وقدراتم الفردية

القيم ف أسرهم، أساسا للمعايي والتصرفات يشهد الطفال ف الروضة نظاما للقيم قد يتلف عن نظام  القيمتثل
وبالتال سيواجهون معايي متلفة للعمل، إذ فهم الطفال  وقبلوا بنظام قيمهم السري فسينجحون على الرجح  ف مناقشة

وتقدي معايي الخرين، وعلى هذه الطريقة سينمو فهم الطفال للساس الخلقي

 بالعن التعليمي، يتيح لميع الطفال أن يعيشوا باختلفهم ومواهبهم التنوعة كعضو كامل القيم  ف الموعة  وفالندماج
هذا الناخ القدر للختلف سينمو الحساس بالنتماء والمان

 سيتمكن الطفال من استلم السؤولية  الكافية والطورة لتصميم  فضاءاتللمشاركةعن طريق اختبار الشكال الختلفة  
حياتم

سيتعلمون كيفية تكوين رأي شخصي والذي يستقبله الخرون ،كما أنم سيلتزمون بقوقهم الفردية  وحقوق
الخرين

 واحد هو قليل كالكل وأكثر قلة كالبعض، وعضو فريد كأي شخص آخركل
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 من خلل التجارب في مجال الخلق، الدين والمجتمعالتعلم

_ الفهم الساسي، بأن كل إنسان له قيمة متساوية مع الخرتطوير

_ التنوع على أنه إثراءفهم

_ الدوار التباينة والتنوعة التملة لدى النساء والرجالتعلم

_ على الواقف والسلوكيات الديقراطيةالتعرف

_ بنشاط ف قرارات التمعالشاركة

_ قرارات الغلبية وتطوير الحساس لماية القليةتقبل

_ الحتفالت الدينية، وتعلم قصص الكتاب القدس النيلتربة

_  بانفتاح للديانات والثقافات الختلفة، وفهم الختلفاتالنظر 
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 التعليم، اللغة والتواصلمجال

 هي مفتاح التصال والتعليم، تضع معلمة الروضة  ومعلم الروضة برامج تعليمية هادفة لتعزيز الهارات اللغويةاللغة
لدى الطفال وتستفيد من الواقف اليومية لستمرارية الدعم اللغوي، ف هذه الالة  يكون للحوار بي البالغي والطفال

 معن ذو أهية خاصة. فالوار هنا هو الساس للتعرف على ميول الطفال واحتياجاتم ومواقفهم  ف نوهم الفردي

تعتب العلقات الجتماعية اليابية مع الطفال والبالغي وكذلك الحساس بالمان العاطفي والثقة أساسا للكتساب 
الناجح للغة. وأفضل  دعم للغة نده خلل العمل النشيط ف العديد من حالت الكلم اليومي ف الواقف اليومية الختلفة

إن مصطلح مو المية أي تعلم القراءة والكتابة  يشمل جيع البات والهارات الساسية وكيفية جعل الطفال يتعاملون مع 
الكتاب، السرد وثقافة الكتابة قبل تعلم الكتابة  والقراءة الفعليتي. تنتج الروضة  بيئة أدبية مفزة وتكن من اكتشاف نصوص

مناسبة للفئة العمرية  وأدب الطفال

 عملية القراءة والكتابة على القدرة على التقاط الوانب اليكلية  للغة (الوعي الصوت).  دعم اللغة  يشملوتستند
كذلك : إلتقاط أو سع  الروف (على سبيل الثال : ف أي اسم تسمع حرف (أ): أنا- أنتون – ليزا

 على القواف (على سبيل الثال : صا- ب-ناالتعرف

 اللغات: للغة الول (اللغة الم) لدى الطفال مكان خاص فاللغة التداولة ف العائلة تستحق التقدير، لا لذهتعدد
اللغة من ارتباط وثيق بالوية

 الطفل للغة ثانية يكون ناجحا بناءا على مهارات الطفل ف اللغة الول، ولذلك فمن لهم التطوير الستمراكتساب
ىى اذا أمكن التعامل مع اللغات الختلفة أو تعلمها فهو مورد أساسي للحياةللغة الولىىى

سامويل جونسون" هي لباس الفكر اللغة " 
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التعلم من خلل التجارب في المجال اللغوي 

_ الكتساب الطبيعي  للغة ثانية من خلل  تعزيز منحى اللعب والتجربةدعم

_  العتاف  بتعدد اللغات وتقديرهاتريب

_ الثقة مع الكتاب  وثقافة الطخلق

_ الفردات ومهارات السردتوسيع 

_" " متعة القراءةتعزيز 

_ وفهم العنالنص

_الهتمام بالكتابة  والط

_ التباين الصوتتعزيز 

_ اللام بيكل اللغة، الوعي الصوت ساع الصوات، معرفة القواف...الإمكانية

_كفاءة وسائل العلم
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الحركة والصحة: مجال التعليم 

تعتب الركة عنصرا أساسيا للعمل والتعبي لدى الطفال فهي تلعب دورا أساسا ف التنمية  العرفية،  العاطفية، الجتماعية
والتواصلية لهارات الطفل

دراك لذلك تقدم الروضة حركات متنوعة ومناسبة واقتاحات لعروض حركية مطط لاالتعلم يدث من خلل الركة وال    
يدرك الطفال كذلك العال من خلل أجسامهم والدراك يعن اختيار بعض الحاسيس من بي الحاسيس الوفية لدى

الطفال وادراكها وترجتها والعمل عليهاو بالتال تعزيز قدرات الطفال وتوجيهها والتعبي عنها وجعلها من التطلبات
  الضرورية للعمل والتفكي النظمي

طفال التفريق بي براعتهم ومثابرتم وبي قدرات التنسيق لديهم قدرة خيالم الكانيةمن خلل الركة يستطيع ال  

من خلل اختبار الهارات الركية الدقيقة(الاصة بركة الصابع)والشنة حركة العضاء الخرى من السم بنمي
الطفال شعورهم بأجسامهم واستمرارية ادراكهم لا

تضم التبية الصحية ف الروضة اقتاحات حركية متنوعة وتغذية صحية وكذلك وعيا با يفيد السم وامكانية ابقائها
بصحة

"الحركة شكل أساسي للفكر"

جارد شافر
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 من خلل التجارب في مجال الحركةالتعلم

_ الشعور والوعي السمانتطوير

_ ف الركةالرغبة

_ على حدود خاصةالتعرف

( _ الباعة السدية  وتنسيق الهارات الركية  الناعمة والشنة( التموقع الكان، اليقاع، التوازن....التدريب

_ ميط إياب للجسمتنمية

_  أن ما يفعله السم هو جيدمعرفة
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 التعليم الجماليات والتصميممجال

مالية تكن الطفال من التعبي عن أفكارهم ،اقتاحاتم، وخيالتم لذلك توفر الروضة بيئة مفزة تكن الطفالالتبية ال  
من العراب عن ابداعاتم فنيا (الرسم) ،موسيقيا ،حركيا ،لغويا، ومسرحيا

 كل تعبي فن هو قطعة من التجريب الذات والتنمية الشخصية، فالفن يفتح اتصالت خارج اللغة .           
. سئلة ال العال، من الراقبة الذاتية، ومن التجريب بالواد والشكلينشؤ الفن من ال  

، وضة تعطى الفرصة للطفال للتعامل على حد سواء مع العمال الفنية، الفنانات والفناني، الواد الثقافيةف الر
 الاصة بم ،وكذلك ثقافات غيهم

بداعية يرب الطفال كفاءتم الذاتية، المر الذي يسهم بشكل كبي ف تطوير هويتهممن خلل العمليات ال

النسان باجة لبيئة مفزة للحواس والشاعر، الندسة العمارية والتعليمعمارية والتصميم الداخلي: الهندسة الم     
 يكنهما أن يساعدا كثيا

ف فضاءات مليئة بالتنويع وفضاءات اللقاء، الت تت هيكلتها بشكل واضح يكن للطفال التنقل 
 المعلم الثالثبرية بجرد تكنهم النضوي على نظام الروضة .الغرفة هي

" طفال هم مهندسو المستقبلال "
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 من خلل التجارب في مجال الجماليات والتصميمالتعلم

_  على بنية بهاراته التعبيية الاصةيكون

_  مواهبهم الاصةاكتشاف

_ الال أمام الطفال للخيال والبداعافساح

_ التصميم الفن كعملية مشتكة ف التمعتعلم

_ التحصيل الول للموسيقى والفنون البصريةتوفي
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  التعليم:  الطبيعة والتكنولوجيامجال

طفال فضوليون يريدون الستكشاف والتجربة والبتكار والبناء واياد اجابات عن أسئلتهم و الطلوب من الروضةال
هنا هو تعزيز الفضول الطبيعي لدى الطفال حول الرقام، الطبيعة والتكنولوجيا ومعالة العمليات الفيزيائية والكيميائة

وبالتال تفيز عمليات التعلم الستهدفة

طفال لا علقة بالظواهر العلمية والتقنية "لاذا يوجد قوس قزح؟العديد من أسئلة" لاذا؟ لدى ال "   
    " شياء بالغناطيس؟لاذا تلتصق بعض ال "

طفال يريدون فهم الظواهر اليومية ،وهنا هم على الستوى اللموس وهذا ما يسمى بالعتماد  على مستوىال 
التجربة السية

من خلل تريب وملحظة الظواهر الية والامدة ف الطبيعة يكتسب الطفل طريقا ال الواضيع العلمية، انه 
 يتعرف على القواني والصائص البيولوجية، والكيميائة ،والفيزيائية، والتقنية

رصة لكتشاف الجوبة بنفسه، وتبقى الجوبة الت وجدهال يتلقى الطفل أي اجابات متسرعة، بل تعطى له الف
 ومتويات التعلم غالبا ف ذاكرته مدى الياة

حث لزيد من السئلة واللحظات موقظة. ومن خلل التجربة والتعامل مع العمليات البيئية والطبيعية، يطورروح الب
الطفل الشعور بأهية وهشاشة ايكولوجيا التوازن .فالطفل يشهد أن البيئة والطبيعة جديران بالماية ،وعلى الميع أن يساهم

ف ذلك للحفاظ عليهما للجيال القادمة

" طفال يستكشفون بيئتهمال "
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. من خلل التجريب في مجال الطبيعة والتكنولوجياالتعلم

_  الطبيعةتربة

_  كيفية  فهم عمليات الطبيعةتعلم

_  على الطبيعة والبيئة  كمحميةالتعرف

_ العرفة  ف القواني البيولوجية  والكيميائية والفيزيائية عن طريق لعوباكتساب 

_ عن أول القواني الرياضيةالكشف

_الكمية  ومقارنة الطول

_ الستحواذ على العلقات الكانية

_. بي الكمية – العدد- الرقمالرابط
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" وضة" بورت فوليومحفظة الر
: حفظة؟ما هي الم

لفظة خطوات نو طفلكم الفردية ومواهبه ونقاط قوته مرئية ـتعل ال
مما تتكون؟:

لفظة من: مفظة النمو، مفظة النتقال، وصندوق الكنزـتتكون ال  

محفظة النمو :                         
_ توثق مهارات ومواهب وعمليات نو طفلكم                                                     

تعليم الديدةتعزز عمليات التفكي وال _

_تعل مسارات التعلم مرئية

_يشرف عليها طفلكم مع الربية الرب

ف ملف مفظت الاصة بالروضة يوجد مكان للرسومات، للصور، لواصفات الحداث الت عاشها طفلكم  والت تعتب مهمة
 بالنسبة له، وهي بذلك مال لبيانات طفلكم والعارف الت ربها، وسيكون فخورا با تعلمه وما يستطيع فعله ـ

خلل الطلع الشتك للف طفلكم ستتكون لديكم فكرة عما يسره وما يهمه، فكونوا سعداء لا يستطيع طفلكم خلقه، 
ولا ف وسعه فعله، ولا هو فخور به. اذا أردت فأنتم مدعوون على الرحب والسعة لتشكيل مفظة طفلكم عن طريق الصاق

صور عائلية أو أي أنشطة عائلية مشتكة يب طفلكم أن يلبها معه ـ

يصل طفلكم قي العام الخي ف الروضة قبل دخوله للمدرسة على مفظة الروضة الاصة بالدرسة وتسمى
(الفظة النتقالية) والت ترافق طفلكم خلل فتة انتقاله من الروضة ال الدرسة، وتدم معا العداد للمدرسة، هذا اللف

الوثق يكن أن يكون دعما قيما لجراء الادثات مستقبل مع معلم الدرسة، ويكنكم   كأولياء أن تقرروا عن توصيل هذه
العلومات التنموية عن طفلكم أم ل وأي معلومات منها ـ

"اللعب هو عمل الطفل"

(جيان بياجات)
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لماذا هذه المحفظة في الروضة؟

بالنسبة لطفلكم:

_سوف يتم النظر بوعي لطفلكم خلل نوه، ومعرفة مستواه ف متلف مالت التنميةـ

_يظهر طفلكم اهتماماته ونقاط قوته ـ

_يتم تفيز عمليات التفكي، وتفتح الفرص للتنمية ـ

_سيتم تشجيع طفلكم على وضع أفكاره وتاربه ف كلمات، وتبادل للمعلومات ـ 

بالنسبة لكم كأولياء:

_يكنكم الصول على مزيد من التبصر حول يوميات الروضة، وحول عمليات التعليم لطفلكم ف الروضة ـ

_يكنكم الصول على مزيد من العلومات حول العمل التعليمي ف الروضة ـ

_كما يكنكم كأولياء الشاركة النشطة ف مفظة طفلكم ـ

 _ف مادثات التنمية الاصة بطفلكم يكن أن تكون هذه الفظة كوثيقة مشتكة وذات قيمة ـ
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 عمل روضة الطفالفريق

 روضة  الطفال لديها مهمة قيادة الروضة مع فريق العمل تربويا وإداريا،  وهي السؤولة عن مسار الروضةإدارة
.برمته

 ف الروضة  يقومان  بتوفي الكثي من فضاءات التعلم حسب قدرات طفلكمجتماعي  أو الرب الجتماعيةالربية ال
واحتياجاته

وفق عمل تربوي هادف، سيحصل طفلكم على أفضل دعم ومساعدة  وعلى جو كامل من الثقة خلل نوه
الشخصي ـ

 يدعمان العمل التبوي للمربية/ للمرب ف  روضة الطفالجتماعيمساعدة أو مساعد الربية الجتماعية/ الرب ال 

 الاص ف الروضة تساعد/ يساعد جنبا إل جنب الربية الجتماعية/جتماعي الاصة/ الرب الجتماعيةالربية ال
  بدف تنمية نقاط القوة لدى الطفال ذوو الحتياجات الاصة  وتشجيعها ـجتماعيالرب ال

ربية الجتماعية أو الرب الجتماعي لختلف الثقافات يعززان جنبا ال جنب مع مربية الروضة الجتماعية أو مربال   
  الروضة الجتماعي الكتساب الطبيعي للغة لدى الطفال من متلف الثقافات
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لديةاختصاصات الب

_  طفلكم ف الروضة ـقبول هي مالكة  روضة الطفال والسؤولة عن البلدية 
 _  مساعدات/ مساعدو الربيات/ الربي  وكذلك موظفو الدعم ـتديد

_ وتهيز العدات  ف رياض الطفال ـبناء
_ الفتح ، والت تقوم على حساب احتياجاتكم ـأوقات       

_ أثناء العطل ـتديد الداومة
_ وتوفي الغذاء ـتنظيم

_ وأخذ جيع التكاليف الدفوعة للروضةتديد                                    

_ الوافقة عند طلب الدماج ـتديد   
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    لروضة الطفالأسئلة

تعتب روضة الطفال بالنسبة لكم كأولياء أول مكان للمعلومات والستفسار

مسية/ مسي الفوج ومديرة الروضة يأخذون استفساراتكم بعي العتبار                 

:لزيد من السئلة والستفسارات يكنكم اللجوء إل مفتشية روضة الطفال الاصة بحافظتكم

العنوان الهاتفرقم المحافظة
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 التعليم في روضة الطفال في النمسا السفلىخطة

www. Noe.gv.at/ kindergarten

2006 النمسا السفلى لروضة الطفال قانون
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:   هذا الكتيب بمختلف اللغات على صفحة النترنتيوجد

www. Noe.gv.at/ kindergarten

   Broschüren        الضغط علىمع

www. Noe.gv.at/ kindergarten
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