
كتيب اإلرشادات للوالدين 



السیاسات العامة واإلجراءات 

:أیام العمل/ساعات

سادسة خدمة الحضانة متوفرة على مدار العام من األحد إلى یوم الخمیس من الساعة السادسة صباحاً إلى ال
ً . مساًء ماعدا أیام محددة مثل األعیاد .في حال وجود أي اجازة رسمیة أخرى سیتم اعالمكم مسبقا

:رسوم الحضانة

أونقداً إمالدفعایمكنكم.)سنةشھر،یوم،(المطلوبةللفترةاألولالیومفيبالكاملالدفعمسبقةالرسوم•

.البنكيلحسابناالحوالةطریقعن

:IBAN(الریاضبنك:الحساب SA3520000003451194969940(

ً إشعاراً للوالدینالحضانةستقدمالرسوم،دفععدمحالفي• ً 14مدتھخطیا .العقدإلنھاءأوللدفعیوما

فيالطفلولقبیتملنذلكوعلىالمستحقةأموالھابكلالمطالبةفيالحقللحضانةالعقد،إنھاءحالفي

.مجدداً الحضانة

ً علیھاالمتفقالساعاتعددعلىبناءً مستحقةالرسوم• .الطفلرحضوساعاتعددعلىولیسسابقا

.عطلةفيالذھابأوالمرضبسببالحضانةعنغائباالطفلیكونعندماالحضانةرسومردیتمال•

.لمطلوباااللتحاقتاریخفيمكانتوفیرمنالحضانةتتمكنلمإذافقطالتسجیلرسومردسیتم•

.لایر150قدرھاوللطفلالتسجیلاستمارةتعبئةأثناءدفعھایتممرةألولالحضانةفيالتسجیلرسوم•

:ساعات إضافیة/ فترات

نا مسبقاً إذا الرجاء إعالم. عطلة نھایة أسبوع إضافیة إذا كانت متوفرة/ أیام / تسعد الحضانة بتقدیم ساعات 
.كنت تحتاج إلى جلسات إضافیة حتى نتمكن من توفیر ذلك لطفلك

:خصم األشقاء

.٪ لألشقاء المسجلین10خصم 

:إنھاء عقد الخدمة

.یوم من تاریخ االنسحاب الفعلي30في حال انسحاب الطفل من الحضانة یجب إعالمنا خطیا قبل 



:قدوم األطفال ومغادرتھم

لیھ عند سجل الحضور والمغادرة سیكون في صالة االستقبال عند دخولكم الحضانة، یرجى التوقیع ع
.الحضور والمغادرة وبعدھا سیتم استالم الطفل

ل الحضانة الحضانة غیر مسؤولة عن أي طفل لم یتم التوقیع واالعالم بوصولھ، وال یسمح لألطفال بدخو
.بمفردھم

:إحضار الطفل قبل الوقت المحدد أو التأخر في استالمھ

نرجو .  على ذلكالرجاء االلتزام بالوقت المتفق علیھ إلحضار الطفل حیث یتم تنسیق نشاطات الطفل بناءً 
.دقیقة30االتصال إلعالمنا بتأخر طفلك في الحضور إذا كان التأخیر أكثر من 

لرسوم للحضانة حق في فرض رسوم على األھل عند تأخرھم عن الوقت المحدد الستالم الطفل ، وتكون ا
.لایر للساعة 10بمعدل 

:تفویض شخص آخر إلیصال أو مصاحبة الطفل عند المغادرة

وثیقة یمكن ألولیاء األمور تفویض أي شخص إلیصال أو اصطحاب الطفل عند المغادرة وذلك بتوقیع
.سیتم السماح لألشخاص المفوض لھم من قبل أولیاء األمور فقط بمصاحبة الطفل. تفویض

مفوض على أولیاء األمور إعالم مشرفة الحضانة أو المربیة الخاصة بالطفل باألیام التي سینوب شخص
توقیع سجل یتوجب على الشخص المفوض تقدیم ھویتھ و. باستالم أو إیصال طفلھم وذلك لضمان سالمتھم

. الحضور والمغادرة

:لوازم الطفل

ة مناسبة یفضل إحضار كمی. الخ... یتوجب على الوالدین توفیر احتیاجات الطفل من حفاظات وحلیب 
.  نفاذ الكمیةوإبقاءھا في الحضانة لتجنب عناء إحضار المستلزمات بشكل یومي وسنقوم بإشعاركم بقرب

لطفل بشكل كما یتوجب توفیر مالبس نظیفة ل. علماً بأنھ سیتم وضع حاجیات الطفل في مكان خاص بھ
.اتھ كما یجب كتابة اسم الطفل على كافة حاجی. یومي أو إبقاء كمیة مناسبة حسب خبرتك بطفلك

:  الفقدان أو التلف

مكن أن ومع ذلك ال ی. سوف یتم بذل كل الجھود من قبل موظفات الحضانة للحفاظ على ممتلكات الطفل
یع ألعاب لذا یرجى التأكد من أن إبقاء جم. تكون الحضانة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر لممتلكات الطفل

.الطفل وكتبھ بالمنزل



:  وجبات الطفل

.ة وكافیةیتوجب على الوالدین توفیر جمیع الوجبات الغذائیة الرئیسیة والخفیفة ویجب أن تكون صحی
.  الوجبات الغیر صحیة غیر مسموحة أبداً ولن تعطى للطفل عند إحضارھا

:تدریب الطفل على استخدام دورة المیاه

رجو من والدي الطفل ن. البد من عدم اإلسراع في تدریب الطفل حتى یكون الطفل مستعداً نفسیاً وجسدیاً للتدریب
كما یتوجب أن .إخبار المربیة عند البدء في التدریب وتوفیر سراویل أو حفاظات التدریب خالل فترة التدریب
في . ظات التدریبیتمكن الطفل من التحكم باإلخراج والتبول بنجاح لمدة اسبوعین متتالیین لنوقف استخدام حفا

.حال تراجع الطفل بعد إتمام فترة االسبوعین بنجاح سنعید تقییم الوضع وأخذ اإلجراء المناسب

:صحة الطفل

م ما عدا إذا ت: ال یمكن استقبال الطفل في الحضانة إذا ظھر علیھ أحد ھذه العالمات المرضیة المذكورة أدناه
وتم إظھار تقریر طبي من طبیب مرخص أو مراجعة مكتوبة تنص أن الطفل قد تم فحصھ من قبل الطبیب

حظة التالي ھي العالمات الصحیة مع مال. تشخیصھ وال یوجد أي خطر صحي على نفسھ أو األطفال اآلخرین
:أنھا لیست محدودة فقط بما سیذكر

أي مرض یمنع الطفل من المشاركة بشكل مریح في نشاطات الحضانة.

أن یكون بالطفل أحد ھذه الحاالت التالیة:

أو أكثر، متصاحبة بتغیر 37.5درجة مئویة أو أكثر، عن طریق اإلبط 38حرارة قیست عن طریق الفم •
.في طبیعة الطفل أو ظھور عالمات إعیاء حتى أخذه للمعاینة الطبیة والسماح لھ بالعودة للمركز

.ساعة قبل عودتھ للمركز24الطفل البد أن یكون خالي من الحرارة :مالحظة

عوبة تعب و نعاس غیر اعتیادیین، كحة شدیدة و بكاء مستمر، ص(عالمات وعوارض مرض شدید محتمل •
في التنفس،

).لھث أو صوت صفیر أثناء التنفس، أو أي عالمات غیر اعتیادیة

إسھال شدید•

بیب حتى یقل القيء عن ذلك أو یشخص السبب من قبل الط) ساعة الماضیة24مرتین أو أكثر خالل (القيء •

.على أن یكون غیر معدي وأن یكون الطفل في سالم من خطر الجفاف

إصابتھ بمرض طفح جلدي متصاحب بحرارة أو تغیر في طبیعة الطفل حتى یتم تشخیص الطفل وتأكد عدم•

.یمكن نقلھ لآلخرین



.إال بعد ستة أیام من أول ظھور لطفح جلدي أو حتى جفاف الحبوب أو القروح: الجدري•

ص على إال بعد مرور أسبوع من أول ظھور لطفح جلدي أو بعد كتابة إفادة من الدكتور تن: النكاف•

.إمكانیة رجوع الطفل للمركز

نص إال بعد مرور أسبوع من أول ظھور لطفح جلدي أو بعد كتابة إفادة من الدكتور ت: الحصبة•

.على إمكانیة رجوع الطفل للمركز

لدكتور إال بعد مرور أسبوع من أول ظھور لطفح جلدي أو بعد كتابة إفادة من ا: الحصبة األلمانیة•

تنص

.على إمكانیة رجوع الطفل للمركز•

:العالج في حاالت الطوارئ

ي حالة تحتفظ الحضانة بالحق في القیام باإلسعافات األولیة أو أي عالج طارئ عند الحاجة خاصة ف
لمستشفى إذا كانت ھناك حاجة إلى العالج في ا. وسیتم إبالغ األھل بذلك مباشرة. مرض الطفل المفاجئ

اطبة الوالدین في حاالت الطوارئ، سیؤخذ الطفل لغرفة الطوارئ بأقرب مستشفى بالمنطقة، وسیتم مخ
.  فوراً لیتوجھوا لمقابلة موظفة الحضانة المتواجدة مع الطفل في الطوارئ

ائمة في حالة عدم التمكن من التواصل مع الوالدین سیتم التواصل مع األشخاص المسجلین في ق
.االشخاص الواجب التواصل معھم في حالة الطوارئ

:أدویة وعالج الطفل

وي في حال حاجة الطفل ألخذ أدویة أثناء تواجده في المركز البد من توفیر الوالدین سجل یحت
قة تاریخ البدء، اسم الطفل، اسم الدواء، كمیة الجرعة وأوقات إعطاء الدواء، طری(معلومات األدویة 

إعطاء الدواء عند طریق الفم
الطفل الخ، أي معلومات مھمة مثل إعطاء الدواء قبل الطعام، وتاریخ االنتھاء وسبب تناول... أو العین 

).األم/ للدواء، وتوقیع األب



:المنھج المتبع واألنشطة التعلیمیة

یعتمد منھج  . منھج المنتسوري كمنھج دراسي في تعلیم األطفال لدیھاTiny Townتتبع حضانة 
رتكز على قدرات منتسوري على استخدام طریقة مبسطة في التعلیم بعیداً عن الروتین والتلقین فالمنھج ی

.الطفل واالعتماد على حواسھ واالكتشاف والتواصل مع العالم

:تشمل األنشطة التعلیمیة في الحضانة على التالي

أنشطة المھارات اللغویة•
أنشطة مھارات الحیاة العملیة •
أنشطة المھارات الذھنیة•
أنشطة المھارات الحركیة•
أنشطة المھارات الحركیة الدقیقة•
)اللمس والشم والتذوق والسمع والنظر(أنشطة المھارات الحسیة •

:مشاركة الوالدین

م مشاركة ستتكما سیتم تزوید األھل اسبوعیاً بجدول األنشطة والمنھج الذي سیتم إعطاءه لذلك االسبوع 
بخصوص وفي حال وجود أي استفسار.  األھل بتطور الطفل من خالل التقاریر الیومیة والنشرات الشھریة

.األنشطة وتطور الطفل الرجاء االتصال بإدارة الحضانة
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