
مع األرسة
الرتبية التمهيدية 

املفتوحة للكل

التوجيه األرسي ملركز 

اإلرشاد والتوجيه

نقدم املساعدة والدعم لتسهيل 
يوم األرسة التي لها أطفال ميكننا مقابلة األرسة يف زيارة منزلية 

أو يف األماكن الخاصة بالرتبية 
التمهيدية املفتوحة للكل

نعطي املعلومات عن الخدمات الخاصة باألرس التي 
لها أطفال وعند الحاجة نوجهها للخدمات

نرتب معاً أمسيات اآلباء واألمهات وأيام 
مخصصة ملوضوع ما ومناسبات مامثلة أخرى

ندمج معرفتنا الخربة املتبادلة نقدمها 
لصالح الخدمة املشرتكة للعائلة عند الرضورة نستشري بعضنا وباقي املحرتفني

نحن ملزمني بكتم األرسار 
 أمور العائلة نتناقش  بها فقط بإذن من األرسة

املرشد األرسي للمركز التوجيهي واإلرشادي حضوره 
ممكن يف املقابالت الخاصة باألطفال الرضع ويف األيام 

الخاصة بالرتبية التمهيدية

الضوء- مرشوع تعزيز الصحة والسالمة 
الرسم التوضيحي تينا ايكوننالشاملة لألرسة التي لها أطفال

كان يوجد يف البيت صعوبات مع األطفال الذين 
يف سن العناد هل يبان عندكم يف مجموعتكم؟

ما هي الرتبية التمهيدية املفتوحة للكل يف هامينا؟

كل يشء يسري عىل ما يرام بطريقة ما لكن يبدو أنه 
يجب أن نقاوم أكرث وأفضل 

 وأحياناً يشغل بايل هل أنا أب جيد 

أحياناً مجرد التعبري بالقول  ميكن أن يوضح 
الصورة لسهولة اليوم 

ميكننا معاً التفكري باملواضيع التي تشغل بالكم 
إن شئتم يف زيارة منزلية

من املمكن الحصول عىل مساعدة لألرس التي 
لها أطفال عن طريق العمل األرسي الخاص 

مبركز اإلرشاد والتوجيه يف هامينا  نحصل 
عىل مساعدة ملموسة مساندة لليوم من 

الخدمة املنزلية وعىل توجيه وإرشاد مجانيان 
ومتابعان لحالة الفرد من التوجيه األرسي 

ال أعرف بالتأكيد من سيأيت اليوم ولكن 
سوف تلتقي بأصدقاء ممتعني للعب 

بالتأكيد

من سيأيت إىل الروضة 
املفتوحة للكل اليوم؟
إىل أين نذهب اليوم 

لقضاء السفرة؟

اليوم هو يوم سفرة األحالم
بعد قليل يبدأ اجتامع األطفال 

وسوف نصوت عىل مكان السفرة

مراحل النمو املختلفة تخص منو الطفل هل تريد أن 
نرسل لك رسالة بالهاتف. كيف ينقيض اليوم؟ ميكننا 

معاً أيضاً أن نفكر بطرائق لتسهيل اليوم

عندنا يف هامينا أماكن لللقاء كثرية ويف روضة لينويتوس 
املفتوحة للكل يوجد مجموعات مختلفة لألطفال 

وميكن التقديم للطفل للحصول عليها


