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حكم المنزل
مدينة  Strausbergمن هو تقدم من روضة األطفال" حريش ".

1قبول الطفل
تجري قبول األطفالوقدانتهتإلىاتفاقبشأنقبولورعايةاألطفالفيالرعايةالنهاريةمراكزالمدينة
إشتراوسبرج.يجبتقديموثيقةطبية .فيمقابلةمعالمعلمينوتناقشكالألشياءالمهمةللطفل .
كلماهومكتوبأسفل.إلجراءتغييرات،سيتعينعلىاآلباءأنيقدم .

 2تقاسمالتكاليف
ويستند إشراك أولياء األمور في تكاليف الرعاية على القانون لرياض األطفال عن والية براندنبورغ
وقرارات مجلس المدينة من مدينة .Strausberg

3اإلمداداتالغذائية
يتم توفير الغذاء من قبل شركة ’’سدكسا’’ .تأمر اآلباء حتى الطعام و تقرير من هناك
.إذاكانالوالدانالتدفعفيالوقتالمحددللطعام،يمكنأنيبقىالطفلفقطحتى  00:11فيروضةاألطفال.
وبالنسبةلألطفالهورتالتنطبقهذهالقاعدة.

 4األمراضوغيابالطفل
ويجبإخطارأيتاريخللطفلوأيمرضفياألسرة .األطفااللذينيعانونمناألمراضالمعدية،قداليزورالجهاز.
للحصولعلىاستثناءاتتحتاجموافقةالطبيب .يحقللمديرعلىشهادةطبية.
االنتعاشبعدالحصبةاأللمانية،جدريالماءوالقملهوقانونحمايةالعدوىبصوتعاليتطلبشهادةطبية.تداراألدويةإالفيحا
التاستثنائية.

5مواعيد العمل و أيام الهيكل
روضةاألطفال مفتوح
يوم اإلثنين إلى يوم الخميس  5..5إلى 03.71
يومالجمعة  5..5إلى 03.11
 .يجبعلىاآلباءالتقاطأطفالهمفيالوقتالمحدد
ل حاالتالطوارئالمحتملة،ذكرمسؤوالالتصالفيالكتابةمعالسلطةالمختصة،والتيقديتمإخطارعنطريقالهاتفإذاكانذل
كمطلوبامنقبلنا.

 6رعاية في روضة األطفال
ويستند التعليم والتدريب و الرعاية للطفل على القواعد المطبقة بشأن لوائح الرعاية النهارية و التي وافق
عليها الحمل جنة كيتا التربوي .للطفلمنالمهمإذاكاناآلباءواألمهاتوالمعلمينيتحدث.
فيعدادالمفقودينالطفألكثرمن  2أيامبدونعذر،وسوفنطلبالهاتفمعوالدي،للتأكدمنأنكلشيءفيالنظام.
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 3الواجباتاإلشرافية
من واجب األم إشراف يبدأ مع اكتساب الطفل وينتهي مع تسليم السلطة الى يحق للشخص جمع المعنيين.
من خالل ترك مرفق مسؤولية الرعاية والواجبات اإلشرافية الوالدين ينتقل مرة أخرى .
على أولئك هم تأثير الكحول  ،ومررنا ليس لديهن أطفال  ،حتى لو كان الشخص الحاضن .
فشل اللتق اط الطفل  ،و بعد وقت االنتظار إضافية من ساعة واحدة  ،ويجب إبالغ الشرطة التخاذ
اإلجراءات المناسبة .
أطفال يسمح له بمغادرة المنزل بمفردهن  ،تحتاج إخطار كتابي من اآلباء واألمهات.
يجب أن يتم مدة المحامي لجمع طفل وفقا لبطاقة الرقم القياسي  .وفقا ل كيتا الحمل تصل إلى  6أطفال من
أقدم مجموعة و تصل إلى  01هورت األطفال يسمح لهم بالبقاء بإذن من المعلم وحده في الملعب.

 8التأمين ضد الحوادث
ويجب اإلبالغ عن جميع الحوادث مع االحترام للزعيم  .و المؤمن كل طفل ضد الحوادث عبر الناقل
للجهاز.شركة التأمين ونفالكسسي براندنبورج.

9التنظيمي
األطفال هم للمثول في المالبس الطقس المناسب والعادل.
المالبس التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابات في الرعاية النهارية غير مسموح (أبازيم معدنية كبيرة،
ال الحبال على المعطف أو سترة).
ارتداء أي المجوهرات الكريمة على مسؤوليتك الخاصة والمسؤولية.
جميع المالبس التي ينبغي أن تقدم مع اسم أو اختصار المقابلة.
ألشياء ال تحمل عالمات مميزة ،نحن ال نقبل أي مسؤولية عن خسائر .عن فقدان جلبت على طول اللعب
مثل الدراجات البخارية ،والزالجات وغيرها ،والتي لم يطلب بشكل خاص من قبل المربي ،ونحن ال
نتحمل أي مسؤولية.
أثناء القيلولة ( 02:11حتي  )07:.5ال يسمح لاللتقاط من منطقة الرعاية النهارية (دور الحضانة ورياض
األطفال) .ألسباب تتعلق بالسالمة ،يجب التأكد من أن المدخل الرئيسي ،وتغلق وبوابة الحديقة.
وسيتم اختيار األطفال هورت 0صنف وصنف  2حتى بعد المدرسة من قبل المعلمين.
هورت األطفال الصف 7و الصف  .واألطفال الذين يشاركون في صفوف عالجية ،يجب أن تمر الطريق
المباشر من المدرسة إلى الجهاز وحده.
وبالنسبة لألطفال هورت ينطبق :يتم التسامح مع الهواتف إال بالتشاور مع المجموعة األم وأودعت خالل
فترة اإلقامة في األم.
يحظر التدخين في المنزل وعلى المنطقة الخارجية للجهاز الطفل .يجب مراعاة قواعد الحريق.

