بلدية جريفي Greve kommune

معلومات إضافٌة:
إن كنتم بحاجة لمعلومات إضافٌة فبإمكانكم االتصال
بالمدٌرة التربوٌة فً دار الرعاٌة النهارٌة الخاصة
بكم.
نتطلع لتعاون جٌد معكم.
أطٌب التحٌات
بلدٌة جرٌفً اللجنة الحوارٌة الخاصة
بشؤون الرعاٌة النهارٌة

مركز الرعاٌة النهارٌة ومركز المدارس
لألطفال والعائالت

المعلومات الخاصة بالوالدين

لجنة الحوار الخاصة بشؤون دور الرعاية النهارية
 تعاون بٌناألشخاص المهنٌٌن وأولٌاء األمور حول راحة األطفال
ونموهم

فً ختام اللماء ٌجري التباحث فً التوصٌات والمرارات المتعلمة
بطبٌعة الجهود التً ٌنبغً بذلها إلحداث تغٌٌرات بخصوص بواعث
الملك أو التحدٌات.
بعد اللقاء الحواري
وبعد اللماء الحواري ستكتب اللجنة الحوارٌة ملخصا ً موجزا ً ٌتضمن
التوصٌات والمرارات من اللماء الحواري ،والذي سٌُرسل إلى جمٌع
المشاركٌن.

قبل اللقاء الحواري
ٌشارن أولٌاء األمور فً الحوار حول طفلهم فً اللماءات الحوارٌة.
سٌتفك أولٌاء األمور ،لبل اللماء الحواري ،مع المربٌات على األمور
األكثر أهمٌة للتحدث حولها مع اللجنة الحوارٌة.
وبعد االتفاق مع أولٌاء األمور ستكتب مربٌات الطفل كلمة ممتضبة
خاصة باللماء ٌولع علٌها أولٌاء األمور .سٌتاح المجال ألولٌاء األمور
لكً ٌساهموا فً كلمة اللماء من خالل المالحظات اإلضافٌة.

وسٌتحدث بعدها أولٌاء األمور والمربٌات ،وربما أشخاص مهنٌون
آخرون ،فٌما بٌنهم حول التطور المستمبلً بما فً ذلن التوصٌات
المتعلك بالمجهودات الذاتٌة.

سٌجري التمٌٌم فٌما إن كان من المفٌد مشاركة أشخاص آخرٌن مهمٌن.
سٌتم أٌضا ً االتفاق عما إن كان سٌشارن مترجم فً اللماء الحواري.

وسٌتفمون أٌضا ً على التولٌت الزمنً وكٌفٌة المتابعة المستمبلٌة بشأن
نمو الطفل.

في اللقاء الحواري
سٌبدأ مدٌر المنطمة فً اللماء الحواري بإلماء كلمة ترحٌب وٌوضح
كٌفٌة سٌر اللماء الحواري.

ٌلتزم الوالدان بأن ٌُشرع بالمجهودات المستمبلٌة من لبل فرٌك
االستشارات التربوٌة والنفسٌة ( )PPRأو من لسم االستشارات
العائلٌة ،إن لم ٌتم االتفاق على ذلن فً اللماء الحواري ذاته.

سٌتحدث المشاركون فً اللماء الحواري حول الكٌفٌة األمثل للعمل
مستمبالً بخصوص سٌر شؤون الحٌاة الٌومٌة لمساعدة الطفل.

التوصٌات الموجهة إلى فرٌك االستشارات التربوٌة والنفسٌة

الوالدين األعزاء
ٌحتاج جمٌع األطفال لمجهودات خاصة من لبل الوالدٌن أو
المربٌات أو اآلخرٌن خالل السنوات الست األولى.
بعض األحٌان ،لد ٌكون من الصعب مساعدة الطفل ذاته .ولذلن
لدٌنا اللجنة الحوارٌة المتاحة الستمبال اتصاالت الوالدٌن والمربٌات.
وهنا ٌمكن للمرء الحصول على مساعدة بشأن ما ٌساوره من للك
ومصاعب ،التً ربما تنشأ بخصوص النمو لدى أحد األطفال
ولتوفٌر الولاٌة من تفالمها.

لد ٌتعلك األمر مثالً بالكٌفٌة المثلى التً ٌتمكن الراشدون من
خاللها من تمدٌم الدعم لكً
ٌنمو الطفل نموا ً سلٌما ً وٌتعلم بأفضل وجه ممكن
ٌشعر الطفل بالسعادة فً ذهابه لدار الرعاٌة النهارٌة

( )PPRتتم عبر اللجنة الحوارٌة.

ٌشعر الطفل بالراحة خالل لمائه باألطفال والراشدٌن سواء
فً دار الرعاٌة النهارٌة أو فً النشاطات الترفٌهٌة ومع
عائلته

وٌمكن للوالدٌن أٌضا ً أن ٌتصلوا بأنفسهم بفرٌك االستشارات
التربوٌة والنفسٌة ،أو بمسم اإلرشادات العائلٌة.

لد ٌتعلك األمر مثالً
بمدرة الوالدٌن أو المعلمٌن أو المربٌن بإحداث تغٌٌر فً حٌاة
الطفل الٌومٌة
فٌما إن كان باستطاعة مربٌة المهارات ،أو مستشارة النطك
والسمع أو األخصائً النفسً ،تمدٌم الدعم للراشدٌن
المحٌطٌن بالطفل إلحداث التغٌٌرات المطلوبة.
إن كانت هنان حاجة لتمٌٌم نمو الطفل من لبل أخصائً نفسً
أو مستشارة النطك والسمع
إن كان األمر ٌمتضً تمدٌم دعم من لبل لسم اإلرشادات
العائلٌة

تتكون لجنة الحوار من مدٌر المنطمة ،والممرضة الصحٌة ومربٌة
المهارات واألخصائً النفسً ومستشارة النطك والسمع ومستشار
الشؤون العائلٌة.
وهذا ٌعنً أن المجال متاح للحصول على مختف وجهات النظر
المهنٌة واإلرشادات ،وربما المجهودات ،ضمن لجنة الحوار.
تُعمد اللماءات الحوارٌة أٌام األربعاء فً األسابٌع المفردة بٌن
الساعة 8.30 - 11.30

