ما هى الروضة المفتوحة
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مواعيد العمل14.00 – 08.30 :

Styrer: Gunhild Kirkhus

Tlf 409 15 793 / 33 41 95 14

Laurasvei 5

Avdeling Kroken

Tlf 409 15 794 / 33 41 66 21

Holmbrua 2, Søberg

Avdeling Sentrum

الرروضة المفتوحة عرض تربوى مُقدم لكل األطفال
تحت السن القانونى للمدرسة و الذين يعيشون فى
بلدية ساندفيور و ال يذهبون الى الروضة بشكل ثابت.
• روضة ساندفيور المفتوحة تتبع
بلدية ساندفيور.
• عرض لالطفال بصحبة والديهم/
• أولياء أمرهم.
العرض مجانى.
• ال يوجد تسجيل.
عندما تكون الروضة مفتوحة
• يمكنكم المجئ و المغادرة فى
الموعد الذى يناسبكم.
• ال تؤثر المشاركة فى الروضة
المفتوحة على المنحة النقدية التى
ُتقدم لألطفال الذين ال يذهبون
للروضة.
نستخدم المبانى الخاصة بمركز
األسرة ,كما يوجد العديد من
المتخصصين.
انظر الى الصفحة الخلفية
لتتعرف على مواعيد العمل و
المكان.

مجاالت التركيز
•
•
•

اللعب
التواصل و العالقات
المجهود البدنى و
الصحة

ماذا يحدث فى الروضة المفتوحة
•
•

اللغة و التواصل

•

اإلنفتاح و الحوار أمران مهمان عندما نريد أن نتعرف
على أحدنا اآلخر.
الروضة بمثابة ساحة لخلق بيئة جيدة للجميع ,تكون
مبنية على اإلحترام المتبادل.
الروضة المفتوحة ساحة جيدة للنمو و لتعلم استخدام
اللغة النرويجية بشكل جيد.

•

للحصول على المزيد من المعلومات:

يوجد تربوى متخصص و مساعد/
متخصص و هما مسئوالن عن
محتوى العرض اليومى.
نقدم فرص لعب متنوعة و ملهمة
تمنح األطفال خبرات و معارف
جديدة.
نهيئ الظروف حتى يلعب األطفال
مع أقرانهم من األطفال اآلخرين.
نتعاون مع الوالدين بشأن المحتوى و
النشاطات.

الروتين اليومى فى
الروضة – لعب و نشاطات
• الساعة 08.30

يمكنك الدخول على رابط الروضة المفتوحة
على صفحة البلدية

•
•
•

www.sandefjord.kommune.no

•

الساعة  – 11.00تجمع /وقت الغناء
الساعة  – 11.30تناول الطعام
الساعة  – 12.00لعب و نشاطات
الساعة  – 14.00تغلق الروضة أبوابها

ما هى الروضة المفتوحة
الرروضة المفتوحة عرض تربوى مُقدم لكل األطفال
تحت السن القانونى للمدرسة و الذين يعيشون فى بلدية
ساندفيور و ال يذهبون الى الروضة بشكل ثابت.











• يُحضر الجميع طعامه معه.
• تحصلون هنا على الماء و القهوة و الشاى.
• يقوم الجميع بالمساعدة فى األمور العملية.

روضة ساندفيور المفتوحة
تتبع بلدية ساندفيور.
عرض لالطفال بصحبة
والديهم /أولياء أمرهم.
العرض مجانى.
ال يوجد تسجيل.
عندما تكون الروضة
مفتوحة يمكنكم المجئ و
المغادرة فى الموعد الذى
يناسبكم.
ال تؤثر المشاركة فى
الروضة المفتوحة على
المنحة النقدية التى ُتقدم
لألطفال الذين ال يذهبون
للروضة.
نستخدم المبانى الخاصة
بمركز األسرة ,كما يوجد
العديد من المتخصصين.
انظر الى الصفحة الخلفية
لتتعرف على مواعيد
العمل و المكان.

•

