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 مًعا 
 سوياً املنزل  وروضة االطفال

Arabiska



املقدمة
يف رياض األطفال لدينا، نسعى جاهدين للحصول عىل تعاون قائم عىل الثقة مع كل ويل أمر حيث نرى بعضنا 

البعض كرشكاء مع الرتكيز عىل املصالح الفضىل للطفل. ويتطلب التعاون البّناء أن يكون واضًحا من البداية 

املسؤولية التي تقع عىل عاتق كل شخص، وكيف يجب أن تبدو أشكال التعاون وما الذي يجب أن يتعاونوا فيه. 

من أجل أن يكون التعاون بني املنزل وروضة األطفال جيًدا قدر اإلمكان، قمنا بإعداد هذه الوثيقة التي تنطبق 

عىل جميع رياض األطفال التابعة للبلدية يف بلدية سيغتونا. وهنا نوضح التوقعات واملطالب التي يجب أن نكون 

قادرين عىل فرضها عىل بعضنا البعض - املنزل وروضة األطفال.

األطفال والطالب كفاعلني أكفاء
يجب أن تتمتع رياض األطفال واملدارس األساسية لدينا مبستوى عاٍل من الثقة بأن جميع األطفال والطالب لهم 

إرادة وميكنهم النجاح. نحن نرشك األطفال والطالب يف التعلم الخاص بهم من خالل االستفادة من فضولهم 

واهتامماتهم وقدراتهم وأسئلتهم. كام أننا نشجع اإلبداع والشجاعة للتجرؤ عىل تجربة غري املجرب والتعلم من 

بعضنا البعض ومع بعضنا البعض.

دور املعلمني كعوامل متكني
يعد البحث والخربة املثبتة أساس التدريس يف رياض األطفال واملدارس األساسية لدينا. نحن رشكاء يف إنشاء املعرفة، 

سواء عىل املستوى األكادميي أو جنبًا إىل جنب مع األطفال والطالب لتلبية متطلبات عامل دائم التغري. فنحن نخلق 

األمن من خالل العمل بشكل عالئقي وكذلك من خالل كوننا قادة تربويني واضحني.

بيئة تعليمية تخلق الظروف
يتطور األطفال والطالب ويتعلمون بالتفاعل مع بعضهم البعض ومع املعلمني واملجتمع والعامل الرقمي. عندما 

نخلق بيئات تعليمية يسهل الوصول إليها، فإننا نبدأ من املنظورات الرتبوية واالجتامعية واملادية يف 

بيئة التعلم، بحيث يحفز التدريس جميع األطفال والطالب عىل التعلم والفضول واإلبداع.

"يجب أن يشعر 
الجميع باألمان 

والراحة يف روضة 
األطفال"
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التعاون بني املنزل وروضة األطفال 
يتم تنظيم مسؤولية روضة األطفال بوضوح يف قانون املدارس ويف املناهج الدراسية. ويتوىل مدير روضة األطفال 

قيادة العمل وتوزيعه يف روضة األطفال. وتجدر اإلشارة إىل أن مدير روضة األطفال هو الذي يتخذ القرارات حول 
كيفية تنظيم املدرسة، وكيفية توزيع املوارد، والطريقة التي يجب أن تنتهجها املدرسة لتحقيق األهداف. وُمعلم 

روضة األطفال بدوره يكون مسؤوالً عن التدريس. فُمعلم روضة األطفال هو الذي يخطط وينفذ ويتابع التدريس 
ويضع الدرجات والتقييامت.

يجب أن تتعاون روضة األطفال مع املنزل ملنح األطفال فرصة التطور وفًقا لظروفهم. يجب أن توضح روضة 
األطفال أهداف التعليم الخاصة بها لألطفال وأولياء األمور. وهذا رشط أسايس لقدرة أولياء األمور عىل التأثري يف 

مهمة روضة األطفال وفهمها.

توقعاتكم منا نحن العاملون يف روضة األطفال

أن نتعامل مع الجميع يف كافة األنشطة باحرتام ولطف مع مراعاة شعورهم داخل 	 

روضة األطفال وخارجها وعىل وسائل التواصل االجتامعي.

أن نتأكد من حصولك أنت وطفلك عىل مقدمة جيدة يف روضة األطفال وإجراء 	 

حوار مستمر معك حول تطور الطفل.

أن نخطط للتدريس بناًء عىل وثائق القواعد التنظيمية الخاصة بروضة األطفال 	 

والتقييم املهني ملُعلم روضة األطفال.

أن نضمن أن يشعر جميع األطفال، بغض النظر عن الظروف، بالرضا عن إحراز 	 

تقدم، والتغلب عىل الصعوبات وتجربة الشعور بأنهم مهمني يف املجموعة.

أن نؤكد بوعي عىل الدور املركزي للعب يف تعلم األطفال وتطورهم لتحفيز 	 

خيالهم واندماجهم وتواصلهم وقدرتهم عىل التعاون والتعامل مع املشكالت.

أن نعمل عىل مشاريع قامئة عىل اهتاممات األطفال. أن تتم متابعة املشاريع 	 

وتطويرها بدعم من التوثيق الرتبوي.

أن نعمل عىل خلق روح تشاركية يف املجموعة وخلق بيئة مأمونة وممتعة وآمنة 	 

لطفلك. أن نعمل بشكل وقايئ ونترصف دامئًا يف حالة االشتباه يف حدوث انتهاك أو 

متييز ونساعد األطفال عىل التعامل مع النزاعات أو املشكالت األخرى.

إذا اشتبهنا يف تعرض طفل لألذى، فنحن ملزمون بتقديم بالغ للتعبري عن القلق.	 

أن نتأكد من حصولك عىل معلومات حول ما هو مناسب يف روضة األطفال عرب 	 

قنوات االتصال يف روضة األطفال.

أن ندعوكم إىل محادثات التطوير وتقييم األداء واجتامعات أولياء األمور.	 

أن نستمع إىل آرائكم ووجهات نظركم حول أنشطة روضة األطفال من خالل 	 

الحوار ومنتديات االجتامعات ومن خالل استطالع أولياء األمور السنوي.

توقعاتنا منك بصفتك ولًيا لألمر

أن تتعامل مع الجميع يف كافة األنشطة باحرتام ولطف مع مراعاة شعورهم 	 

داخل روضة األطفال وخارجها وعىل وسائل التواصل االجتامعي.

أن تدعم وتحرتم مهمة روضة األطفال وقيمها وأن تعمل مع املدرسة من أجل 	 

مصلحة األطفال.

يتأثر طفلك بالطريقة التي تتحدث بها عن روضة األطفال. ومن خالل موقف 	 

إيجايب تجاه روضة األطفال والتعليم، فإنك تساعد طفلك عىل الشعور بالثقة يف 

املوظفني والشعور باألمان يف روضة األطفال.

إذا كان طفلك مريًضا، فأبلغ عن مرض طفلك يف الصباح وفًقا لروتني روضة 	 

األطفال. واترك الطفل يف املنزل حتى يصبح بصحة جيدة.

أن تقوم دامئًا باالتصال باملُعلم قبل مغادرتك أو أخذ طفلك وإبالغ املُعلم إذا 	 

حدث يشء ما قد يؤثر عىل يوم الطفل يف روضة األطفال.

أن تتبع الجدول املحدد ألوقات طفلك يف روضة األطفال وتعلن عن أي تغيريات 	 

 مبجرد أن تصبح معروفة. 

أن تقوم أيًضا باإلبالغ إذا كان شخص آخر سيأخذ طفلك.

أن تشارك يف معلومات حول أنشطة روضة األطفال وتعطي األولوية لحضور 	 

اجتامعات أولياء األمور ومحادثات التطوير وتقييم األداء. 

أن تشارك قدر اإلمكان يف تقييم أنشطة روضة األطفال، عىل سبيل املثال من 	 

خالل اإلجابة عىل االستبيان السنوي.



"ميكن العثور عىل أحدث 
املعلومات من روضة األطفال يف 
"Unique Family تطبيق
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منتديات وقنوات للتواصل والتعاون
يف تعاوننا مع املنزل، لدينا أشكال مختلفة من املعلومات والحوار. ومبساعدة تلك األشكال املختلفة من املعلومات 

والحوار، ميكن لروضة األطفال واملنزل تحمل مسؤولية التعاون بشكل مشرتك من أجل مصلحة األطفال.

 Unikum تطبيق
بالنسبة ألولياء األمور الذين لديهم أطفال يف كل من روضة األطفال واملدرسة األساسية، فإن 

هناك إمكانية لرؤية جميع معلومات األطفال يف تطبيق Unikum Family. والغرض من 

ذلك هو تكوين نظرة عامة ملا يحدث يف روضة األطفال بشكل عام، واإلبالغ عن األحداث أو 

التغيريات الجارية.

Tempus تطبيق
إذا كنت وليًا ألمر طفل يف روضة األطفال، فقم بإدخال أوقات حضور طفلك يف تطبيقنا 

Tempus Hemma. مُيكنك القيام بذلك أيًضا عرب املوقع اإللكرتوين. 

منتدى التشاور
يف كل روضة أطفال، هناك منتدى حيث تُتاح الفرصة ألولياء األمور للتعاون معنا يف القضايا التعليمية. وهي تضم 

أولياء األمور, ممثيل املوظفني وإدارة روضة األطفال. ويدعو منتدى التشاور يف روضة األطفال إىل اجتامعات مرة 

واحدة عىل األقل كل فصل درايس ويتم مناقشة القضايا املتعلقة بالنشاط، مثل األنشطة الحالية والقضايا التنظيمية، 

وأعامل الجودة املنتظمة وخطة مكافحة التمييز واملعاملة املسيئة. والغرض من هذا املنتدى هو إتاحة الفرصة لروضة 

األطفال لجمع اآلراء من أولياء األمور قبل اتخاذ قرارات معينة، عىل سبيل املثال. ومع ذلك، فإن منتدى التشاور ليس 

هيئة لصنع القرار أو منتدى حيث تتم مناقشة املسائل الفردية املتعلقة باملوظفني أو املجموعات أو األطفال. وتجدر 

اإلشارة إىل أن روضة األطفال مسؤولة عن ضامن وجود جدول أعامل لهذه االجتامعات وأن يتم كتابة مالحظات 

للتذكري. 

اجتامع أولياء األمور
تدعو روضة األطفال الجتامع مع العائالت مرتني يف السنة. وميكن أن يتناول االجتامع مهمة وأهداف روضة 

األطفال، وحول أعامل املشاريع الجارية وحول جودة روضة األطفال وتطورها. ميكن أيًضا تضمني االجتامع كجزء 

من افتتاح املعرض الفني أو األنشطة العائلية األخرى، عىل سبيل املثال، التي تنظمها روضة األطفال.

محادثات التقييم وتطوير األداء
تدعو روضة األطفال أولياء األمور لحضور محادثة للتقييم وتطوير األداء مرة واحدة يف العام عىل األقل. والغرض 

من محادثات التطوير وتقييم األداء هو اكتساب نظرة عامة حول تعلم طفلك واملشاريع الجارية.
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االجتامعات
يف االتصال اليومي أثناء توصيل الطفل إىل روضة األطفال وأخذه منها، تقوم بالتحدث حول األمور التي تتعلق 

بالطفل يف روضة األطفال بشكل عام. إذا كان هناك يشء تريد أنت أو املعلمون يف روضة األطفال إجراء محادثة 

متعمقة بشأنه، ميكنك حجز اجتامع فردي حول هذا املوضوع. وتجدر اإلشارة إىل أن االجتامعات الفردية أو 

االتصاالت تحدث خالل ساعات العمل العادية للموظفني.

الروتني عند زيارة روضة األطفال
إذا كنت ترغب يف التواجد مع طفلك يف روضة األطفال يوًما ما، فنحن نرحب بك بحرارة للقيام بذلك. إذا كنت 

ترغب يف تناول الغداء يف روضة األطفال، فأنت تدفع مقابل ذلك. وداخل روضة األطفال، قد يكون هناك أطفال 

وموظفون ممن لديهم هوية محمية ومن أجل سالمتهم، من املهم أن تحرتم، بصفتك شخص بالغ يف روضة 

األطفال، واجب الحفاظ عىل الرسية وأال تقوم بتصوير األطفال أو املوظفني سواء مقاطع فيديو أو صور.

مواعيد االتصاالت الهاتفية
يتم إجراء االتصاالت الهاتفية خالل ساعات عمل روضة األطفال. إذا مل يرد القسم عىل الهاتف، فإن هذا يعني أننا 

مشغولون مع األطفال، لذا حاول االتصال مرة أخرى بعد قليل. 

املخاوف أو التعليقات
إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات حول وضع طفلك يف روضة األطفال، فيجب عليك أوالً االتصال باملوظفني يف 

قسم الطفل ألنهم يعرفون طفلك بشكل أفضل. إذا كنت ال تزال تشعر بالقلق بعد املحادثات مع املوظفني أو إذا 

كانت لديك آراء بشأن التحقيقات والتخطيط واملسائل املتعلقة باألنشطة واملسائل التنظيمية، يجب عليك االتصال 

مبدير روضة األطفال. 

إذا كنت ال تزال تشعر بالقلق أو تشعر أنك مل تتلق إجابة ملا أثرته، عىل الرغم من املحادثات مع مدير املدرسة، 

ميكنك االتصال بإدارة شؤون األطفال والشباب يف البلدية )barn- och ungdomsförvaltningen( عرب املوقع 

اإللكرتوين الخاص بالبلدية، حيث ميكنك اتباع الرابط الذي ينتقل إىل ”Tyck till” )"قدم آرائك وتعليقاتك"(.

 .)BEO( وميكنك بصفتك وليًا لألمر أيًضا االتصال بأمني املظامل املعني باألطفال والتالميذ يف بلدية سيغتونا

ويتعامل أمني املظامل املعني باألطفال والتالميذ مع املسائل املتصلة بالدعم الخاص، واالنتهاكات، وانعدام األمن 

واملساواة يف املعاملة. ويستند أمني املظامل املعني باألطفال والتالميذ )BEO( دامئًا إىل حقوق األطفال والطالب 

مع الرتكيز الواضح عىل مصالحهم الفضىل. إذا شعرت بصفتك وليًا لألمر بأن هناك قصوًرا يف التواصل مع املدرسة، 

فيمكن أن يتدخل أمني املظامل املعني باألطفال والتالميذ )BEO( من أجل ضامن سامع أصوات الجميع. ميكنك 

أيضا االتصال بأمني املظامل املعني باألطفال والتالميذ )BEO( دون الكشف عن هويتك لطرح األسئلة املتعلقة 

باملعاملة املسيئة والتمييز يف رياض األطفال واملدارس. ميكن الحصول عىل معلومات االتصال الخاصة بأمني املظامل 

املعني باألطفال والتالميذ )BEO( عرب مركز االتصال الخاص ببلدية سيغتونا عىل هاتف رقم 00 260 591 - 08.

االستجابة والرد
إذا قمت بإرسال بريد إلكرتوين إىل روضة األطفال، فيمكنك توقع تلقي رد يف غضون ثالثة أيام عمل. إذا لجأت 

إىل مسؤويل إدارة شؤون األطفال والشباب يف البلدية، فإنك تستخدم ما يسمى بـ ”Tyck till” )"قدم آرائك 

وتعليقاتك"( عىل املوقع اإللكرتوين، ومن ثم ستتلقى رًدا يف غضون خمسة أيام عمل.



"يرجى القدوم واالنضامم 
إلينا لقضاء يوم معنا يف 

روضة األطفال"
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املبادئ التوجيهية املشرتكة للسالمة وبيئة هادئة للعمل
تنطبق مبادئنا التوجيهية املشرتكة عىل جميع دور رياض األطفال يف بلدية سيغتونا. فالقوانني التي تنطبق يف 

بقية املجتمع تنطبق أيًضا يف روضة األطفال. وميكن أن يؤدي انتهاك القانون إىل تقديم روضة األطفال لبالغ لدى 

الرشطة.

عدم التسامح مطلًقا مع املعاملة املسيئة والتنمر
يجب أن تؤدي أي حادثة للمعاملة املسيئة أو للتنمر إىل رد فعل من موظفي روضة األطفال. تتم متابعة كل حالة 

عىل حده ومعالجتها. 

ال يسمح لألشخاص غري املرصح لهم بزيارة روضة األطفال
ال يُسمح لألشخاص غري املرصح لهم البقاء يف منطقة روضة األطفال. إذا انتبهنا 

إىل وجود شخص ليس لديه سبب للتواجد يف منطقة روضة األطفال، فإننا نُخربه 

ونقوم بطرده خارجها.
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متابعة األنشطة
يف رياض األطفال يف بلدية سيغتونا، لدينا عمل مشرتك منهجي عايل الجودة. وهذا يعني أن جميع رياض األطفال 

وكذلك املسؤول الرئييس )البلدية( تقوم بتقييم وتطوير األنشطة بشكل منتظم وفقا لعملية مشرتكة. تتم متابعة 

السالمة والراحة وهدوء البيئة املحيطة عىل النحو التايل:

استبيان اآلباء وأولياء األمور

يف الربيع، يتم إجراء استبيان ألولياء األمور حيث تقوم، بصفتك وليًا ألمر طفل يف روضة األطفال، بتقييم جودة 

النشاط. وفيه يتوجب عليك اإلجابة أسئلة تتعلق باملشاركة والتواصل والتعاون. ويتم تجميع نتائج جميع 

االستبيانات وتحليلها يف كل روضة لألطفال ويف البلدية بشكل عام. وبناًء عىل التحليالت، تقوم رياض األطفال 

بإجراء األنشطة والتدابري املكتوبة يف خطة عمل روضة األطفال ويف خطة مكافحة التمييز واملعاملة املسيئة. 

خطة مكافحة التمييز واملعاملة املهينة

تقوم رياض األطفال يف كل عام مبراجعة خططها ملكافحة التمييز واملعاملة املهينة. ونقوم مبراجعة الخطط ملعرفة 

ما إذا كانت بحاجة إىل تحسني أو تغيري. الغرض من أعامل السالمة الخاصة بروضة األطفال هو استهداف ومكافحة 

ومنع وردع املعاملة املسيئة والتمييز واملضايقات يف روضة األطفال. وتغطي الخطة أنشطة الحضانة بأكملها وهي 

أداة عمل لجميع العاملني يف روضة األطفال. وتصف خطة كل روضة لألطفال الوضع الحايل حيث نقوم بتحليل 

أعامل السالمة   يف روضة األطفال ووضع تدابري للتحسني.

أداة املسح
يقوم كل فريق عمل بفحص محتوى األنشطة بناًء عىل أهداف املنهج وإجراء تقييم ملدى نجاح األنشطة يف تحقيق 

األهداف املحددة يف املنهج. وأثناء القيام بذلك، تحدد روضة األطفال مجاالت التطوير، سواء عىل مستوى األقسام 

أو مستوى روضة األطفال ككل. ويتم بعد ذلك تضمني مجاالت التطوير واألنشطة املرتبطة بها يف خطة العمل 

الخاصة بروضة األطفال.

إعالم أولياء األمور

ميكنك بصفتك وليًا لألمر االطالع عىل أعامل السالمة الخاصة بروضة األطفال وعىل نتائج االستبيانات، يف اجتامع 

أولياء األمور يف الخريف. كام يقوم املسؤول الرئييس )البلدية( بتجميع نتائج جودة اإلدارة بأكملها يف تقرير سنوي 

للجودة يتم نرشه عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالبلدية.

شكرًا لكم عىل تفانيكم 
مًعا ميكننا املساهمة يف مدارس أساسية ورياض لألطفال حيث يشعر كل من البالغني واألطفال باألمان والراحة 

والبيئة الدراسية الهادئة.



 "التعاون القائم عىل 
الثقة مع الرتكيز عىل مصالح 

الطفل الفضىل"
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يتوفر هذا الُكتيب أيًضا باللغات التالية: اإلنجليزية، األردية، العربية، 
الصومالية والفنلندية. تُتاح النسخ املرتجمة باللغات األخرى رقميًا 

.www.sigtuna.se للتحميل من موقعنا عىل اإلنرتنت
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بلدية سيغتونا

Märsta 85 191 ,20 Södergatan 
 هاتف: 00 260 591 - 08 

www.sigtuna.se

http://www.sigtuna.se
http://www.sigtuna.se
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