
 معلومات عنا 

إلى     ٠حضانة يوربالند : هي روضة أطفال بلدية ، مع أطفال من 

سنوات. يمكنك أن تجدنا أمام كنيسة يوربالند٦  وسط المدينة  ، 

لدينا أطفال من مختلف البلدان والثقافات. و نحن نعتبر هذا بمثابة إثراء  

 .لنا جميعا

سنوات   ٣ل   ٠مجموعة  من عمر   Hvitveis 

سنوات   ٤ل   ٢مجموعة   من عمر  Blåklokke 

سنوات   ٥ل    ٤مجموعة  من عمر  Blåskog 

ولوياتنا الرئيسية هي أ  

 المهارات االجتماعية 

  األهداف

 أطفال آمنين واثقين من انفسهم وسعداء   ●
 لكل طفل أصدقاء   ●
يرى األطفال أنفسهم وأطفال آخرين كأجزاء ذات معنى من   ●

 المجموعة 
يشارك األطفال بعضهم البعض في اللعب واألنشطة      ●

 اليومية

 

 

 ما نقوم به لتحقيق أهدافنا: 

استخدام نهج تربوي ووضع حدود ، والتركيز على األطفال  ●
 واحتياجاتهم بالدرجة الرئيسية 

 أن نكون قدوة مسؤولة ونموذج يحتذى به من االطفال  ●
 مجموعات اللعب ، التعلم من خالل اللعب   ●
تدريس مهارات اجتماعية رئيسية في المجموعة من خالل  ●

الغناء والحديث أو أشكال أخرى من التواصل والهوية الذاتية 
 اإليجابي 

تجتمع المجموعات كلها مرة في األسبوع حيث نغني ونلعب.   ●
يمكننا استخدام أمثلة من المواقف االجتماعية التي تمكن   هنا

 األطفال فيها لتعلم كيف نتصرف تجاه بعضنا البعض. 

 اللغة

 الهدف:  

تقديم لالطفال بيئة لغوية غنية ومتنوعة من خالل المحادثات   
والقراءات واألنشطة المتنوعة. كل طفل يطور مستواه اللغوي  

 بالسرعة التي تناسبه. 

 نقوم به لتحقيق أهدافنا: ما 

الموظفين بالحضانة لديهم معرفة جيدة حول تطور اللغة   ●
 عند األطفال.  

 قسم األطفال إلى مجموعات صغيرة.   ●
 تحدث ببطء وبوضوح ، كرر المعلومات المهمة.   ●
تقليل الضوضاء. يحتاج البالغون إلى أن يقدموا نموذجا   ●

 لالطفال و استخدام طرق تربوية.  
 اقرأ لألطفال.   ●
التحلي بالصبر ووضع الكلمات في كل موقف. تحدث عن   ●

 ما نقوم به. تبادل الخبرات. 
 استخدم األغنية والموسيقى والقوافي.   ●
 مجموعات لغوية  ●

 التنوع الثقافي 

 الهدف:  

هويته ويقويها ، ليطور ثقته بنفسه بطريقة إيجابية   سيؤكد كل طفل
 وبناءة.  

 ما نقوم به لتحقيق أهدافنا:  

من خالل الحياة اليومية ، التعدد سواء الثقافي أو األشخاص   ●
 ذوي أنواع مختلفة من االحتياجات الخاصة.  

لوحات على الجدران تظهر من هم ، من أين أتوا ، اللغة ،   ●
 البلد ، العلم إلخ.  

 وفير كتب وموسيقى بلغات مختلفة . ت  ●

 

 GLEDINGالموضوع العام: 

GLEDING    تعني "إسعاد اآلخرين". كل شخص لديه قوة
خارقة ، وهي القدرة على فعل وقول أشياء لطيفة لآلخرين  

 لجعلهم سعداء. 

 

 معلومات عامة 

 وصول االطفال صباحا: 

. لذلك ، نريد أن  10.00تبدأ األنشطة المختلفة في الساعة   
على أقصى تقدير.    09.30يتم توصيل األطفال في الساعة  

قة ، يحصلون على الوقت الكافي لالنضمام إلى  وبهذه الطري 
 المجموعة قبل بدء األنشطة. 

  ارجاع االطفال من الروضة:

إذا كان هناك أشخاص غير الوالدين سوف ياخذون الطفل  
 من الروضه ، فيجب عليك إخبار روضة األطفال مسبقًا.  

 عندما يكون الطفل المريض / يوم عطلة:  

 يه يوم عطلة ، يرجى إعالمنا.إذا كان طفلك مريضا ، أو لد

 المالبس: 

نوصي بوضع عالمة على مالبسك باسم الطفل. يجب   
إحضار المالبس الخارجية إلى المنزل في عطلة نهاية  
األسبوع للغسيل. من المهم أن يكون لديك ما يكفي من  
المالبس في رف طفلك. ستحتاج إلى مالبس داخلية  

)صوف(. نحن   وجوارب وسراويل ومالبس دافئة إضافية 
لذلك   -في الخارج كثيًرا ، حتى عندما يكون الطقس سيئًا 

من المهم أن يكون لطفلك مالبس تناسب الطقس. إذا كنت  
اسأل الموظفين ويمكنهم أن   -غير متأكد مما يجب إحضاره  

يساعدو. إذا كان طفلك يرتدي حفاضات ، عليك إحضار  
 حفاضاتك الخاصة إلى روضة األطفال. 



 لشخصية: األلعاب ا

 ال يُسمح لألطفال عموًما بإحضار ألعابهم الخاصة.  

 :أعياد الميالد

األطفال الذين يرغبون في االحتفال بعيد ميالدهم في  
المنزل ، يعليهم تحضير الدعوات في أوقاتهم الخاصة.  
اآلباء ال يجلبون كعكة أو غيرها إلى روضة األطفال. يحتفل  

الروضة عن طريق اختيار ما  األطفال بعيد ميالدهم في 
يريدون تناوله على الغداء )طعام دافئ( ، ولديهم تجمع في  

 ☺ مجموعتهم ، مع االهتمام بهم 

 أرقام الهواتف:                 

Office:    51742880 

Hvitveis:  47454487 

Skogstjerne: 47454485 

Blåskog: 47454483 

Blåklokke:  97547173 

Web address: www.strandbarnehage.no/jorpeland 

E-mail address:  
ida.fjelde.maaland@strand.kommune.no 

 
 
 

 : 2020/21أيام التخطيط 

 سيتم إغالق روضة األطفال في هذه التواريخ 

 أغسطس ،   18و  17 ●
 نوفمبر ،   13 ●
 يناير ،  4 ●
 مايو.  14  ●

 
 ساعات العمل 

07.30 - 16.0. 
( التي يمكنك التقدم  16.45-6.30لقد قمنا بتوسيع ساعات العمل )

لها إذا كنت بحاجة إليها. الروضة مغلقة ايام عيد الميالد وعشية  
ظهرا  12فصح نغلق الساعة رأس السنة. األربعاء قبل عيد ال . 

 
دليل الحماية من األمراض المعدية  طالما أننا في المنطقة الصفراء )

إلى 07.30( ستكون ساعات العمل لدينا من ١٩، كورونا  16.00. 
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