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لعب و التعلم
سوف يحصل األطفال على شعور بالفرح من 

خالل اللعب مع اآلخرين في الروضة. يحصل 
األطفال على اصدقاء و يصبحون مندمجين 

ضمن تلك الجماعة االجتماعية. سوف تقوم 
الروضة بتهيئة الظروف لكي يستطيع الجميع 

المشاركة في اللعب.

اطفال متعددي اللغات 
تعتبر القدرة على التكلم بعدة لغات امكانية 

كبيرة، سوءًا كان ذلك الجل االطفال انفسهم او 
الجل المجتمع. سوف يقوم كادر الروضة بدعم 
و اعطاء االهمية للغة االم عند االطفال، و في 

نفس الوقت سوف تعزيز و تطوير مؤهالت 
اللغة النرويجية لدى األطفال. عندما يتعلم 

الطفل لغتين في نفس الوقت، يكون من الجيد 
بأن تتعاون الروضة و الوالدين معا، على سبيل 

المثال بحيث يتحدث الوالدين و الطفل لغة االم 
او لغات االم في المنزل عن األمور الذي يعيشه 
الطفل في الروضة. تستطيع قراءة المزيد عن 

الموضوع على:
Barn i flerspråklige familier

يوجد هذا الكتيب بعدة لغات على شكل 
نصوص و الصوت معا.

https://morsmal.no/no/veiledning-til- 
foreldre/5135-informasjonsheftet- 
barn-i-flerspraklige-familier

خطط العمل في الروضة
لدى جميع الروضات خطة سنوية يحصل عليها 
الوالدين. يتم إعداد الخطة السنوية انطالقا من 

الخطة الوطنية لرياض االطفال: مناهج 
الروضات. و يتم غالبا إعداد خطط اسبوعية و 

خطط شهرية. تتحدث الخطط عن عمل الروضة 
حول كيفية تأمين األمان والرعاية لألطفال و حول 

كيفية تهيئة الظروف للعب والتعلم. يوجد في 
جميع الروضات كادر متعلم و الذي يضمن أن 

األطفال يحصلون على عروض جيدة في الروضة.   

واجب الكتمان
لدى كادر الروضة واجب الكتمان. هذا يعني أن 

الموظفين ال يستطيعون أن يتبادلوا 
المعلومات السرية مع الزمالء سواء كانت تلك 
المعلومات عن األطفال اوعن العائلة. إن خرق 
واجب الكتمان يعاقب عليه القانون. يجب على 
كل الموظفين تسليم »ال حكم عليه« قبل بدء 

العمل في الروضة.

الراحة، العناية، الصداقة و التطوير.
هذا المنشور عبارة عن معلومات مختصرة عن الروضة، و قليال عن الذي 

سوف تواجهونه في الروضة كأطفال أو كوالدين. تعتبر الروضة مكانا 
للراحة والصداقة و الرعاية و التطور. يذهب تقريبا جميع االطفال قبل عمر 

المدرسة الى رياض االطفال. تكون كل االنشطة التي تقوم بها الروضة 
خاضعة لقانون شؤون رياض األطفال. 





التعاون بين الوالدين و الروضة
تهتم الروضة بالتعاون الجيد مع الوالدين و تريد 

الروضة أن تعرف ما هو المهم لألطفال لذلك 
تعتبر الحديث اليومي عند التسليم و االستالم 

ضروري. اضافة الى ذلك تعقد الروضة 
اجتماعات مختلفة حيث يتم فيها تقديم 

المعلومات عن محتوى الروضة و طريقة 
العمل من خالل عقد بعض االجتماعات لجميع 

اولياء االمور، و تكون هناك أيضا محادثة مع 
والداي كل طفل على حدا. يستطيع الوالدين في 

تلك االجتماعات ان يذكروا آرائهم حول عمل 
الروضة و يفضل ان يفرغ الوالدين و الموظفين 

بعض الوقت ألجل التحدث معا حول يوميات 
الطفل في الروضة وإن يستفسرون إذا كان 

لديهم اي استفسار ما. 

مترجم 
تستطيع الروضة ان تحجز مترجم من مكتب 

الترجمة. يكون من المفيد أن يقوم الموظفين و 
الوالدين باستعمال المترجم لكي يحسوا باالمان 

بأنهم يفهمون بعضهم البعض بشكل جيد.

البسة و التجهيزات
يظل األطفال و الكبار لفترة ما خارج الروضة 

يوميا و طول السنة و يحتاجون البسة تناسب 
جميع أنواع الطقس. يحصل كل طفل على رف 

خاص فيه في غرفة تبديل المالبس و 
يستطيعون أن يحتفظوا والبستهم الخاصة 

هناك. تستطيع قراءة المزيد عن طرق ارتداء 
االلبسة في البرد القارس بعدة لغات على 

الموقع التالي 
morsmal.no:  
https://morsmal.no/no/foreldre-norsk/ 
2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda اسال عندما  

  تريد ان تعرف
.اي شي



جميع رياض األطفال لديهم  طاقم موظفين 
متعلم مهتم بان االطفال يحصلون على خدمة 

جيدة في الروضة.

االكل 
يجلب االطفال اكلهم الخاص معهم في بعض 

روضات و في بعض الروضات االخرى تقوم 
الروضة باعداد الطعام  في الروضة. عندها يتم 

غالبا تقديم الخبز و الفواكه و الخضروات و 
يدفع الوالدين مبلغا بسيطا مقابل ذلك. بلغ 

الروضة إذا كان لدى طفلك حساسية ما او اذا 
كان طفلك ال ياكل بعض األطعمة السباب 

دينية. 

احتفال بأعياد الميالد
هناك تقاليد في الروضة بأن يقوم كادر الروضة 
باالحتفال بأعياد الميالد. كيف يتم ذلك يختلف 
من روضة الى اخرى. يفرح االطفال كثيرا عند 

القيام باالحتفال بذلك في الروضة.

الدفع 
من حقكم ان تحصلوا على دفع منخفض أو 

الحصول على مكان مجاني. يوجد المعلومات 
عن ذلك على موقع البلدية التالي:

https://www.larvik.kommune.no/
barnehage/pris-og-redusert-betaling/

هام: يجب تقديم طلب تخفيض الدفع قبل 1 
حزيران و ذلك قبل أن تبدأ سنة الروضة 

الجديدة.

البدء 
سوف يرافق أحد الوالدين الطفل في األيام 
األولى عندما يبدأ الطفل في الروضة. يمنح 

بعض أرباب العمل االجازة للوالدين مع راتب 
من أجل ذلك. سوف تتفقون مع المسؤول 

التربوي في الروضة على تلك الفترة التي يتوجب 
عليكم البقاء مع الطفل في الروضة حتى يحس 

باألمان .



larvik.kommune.no

الروضة مكان للراحة، 
للعناية، الصداقة و 

التطوير.


