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جيد؟  بشكل معًا األمور وأولياء  االطفال  رياض تعمل أن المهم  من  لماذا

تجربة حول التأثير من الكثير لديه والموظفين اآلباء بين التعاون
 . االطفال رياض في اليومية الحياة في الطفل
 األمور وأولياء الموظفين بين العالقة كانت كلما أنه األبحاث تظهر
 . أفضل والطفل الموظفين بين العالقة كانت ، أفضل

  أن يمكن الذي وما بالفعل الجيد التعاون يستلزمه الذي ما
األطفال؟ رياض في اليومية التعليمية الحياة إلى اآلباء يضيفه

 . األطفال لرياض مهم وشريك الطفل حياة في األشخاص أهم هم اآلباء
  مع  التعامل او قبول عليه يتعين عندما آباءه فعل رد إلى الطفل ينظر

 ، جيد بشكل معًا والموظفون الوالدان يتعاون عندما ، جدد أشخاص
  ان على للطفل تأكيد بمثابة ويعتبر الطفل قبل من ذلك مالحظة يتم

!األحوال بكل الطفل مصلحة أجل من التعاون - وجيد آمن مكان االطفال رياض

.للطفل األطفال رياض يقدمها التي التعليمية الجودة لضمان مهًما أساسيًا شرًطا جيد بشكل يكون الذي الوالدين تعاون يعد

ما
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والقوانين  التشريعات 

 األطفال رياض ومهام لمحتوى اإلطارية والخطة األطفال رياض قانون يوفر
 .األطفال ورياض المنازل بين للتعاون اإلرشادات بعض

 كأساس والتعليم التعلم وتعزيز ، واللعب الرعاية من األطفال باحتياجات االطفال روضات تهتم أن يجب ، المنزل مع والتفاهم بالتعاون: "القانون هذا يخبرنا
ً  ، الشاملة للتنمية  . 1 § رقم المادة األطفال رياض قانون لـ وفقا
ً  ، الوالدين مع وتفاهم وثيق تعاون في والعمل  المشاركة في الوالدين حق األطفال روضات تحمي ان يجب  من 4 رقم المادة و 1 رقم المادة للفقرتين ووفقا
 . األطفال رياض قانون
ً  تكون التي االهداف بـ يتعلق بما دائم  أساس على األطفال ورياض المنزل بين التعاون يكون أن يجب  روضات وطاقم الوالدان يتحمل.  للطفل أفضل وضعا

 ." ونموه الطفل رفاهية عن المشتركة المسؤولية االطفال

 . والتأثير للمشاركة الفرصة الوالدين تمنح أن يجب االطفال روضات أن يعني وهذا
 . االطفال روضات تقدمه التي التعليمي العرض حول جيدة معلومات اآلباء  يتلقى أن يجب

 . اإلجمالي االطفال روضات بعرض ويهتموا يشاركوا أن المهم من ، نفسه الوقت في
 . فردي مستوى على للطفل بالنسبة التعليم جودة يعزز الذي اليومي االتصال األول المقام في ويعني. للنجاح مفتاح أهم هو الجيد الحوار يكون ربما

 . بناءة فعل ردود إلعطاء مجال هناك يكون أن يجب. متبادلين واحترام بانفتاح والتواصل التعاون
.وبناءة جيدة توقعات من اآلباء يتوقعه ما كل توضيح من والتأكد االستماع يجب ولكن ، واالحتياجات الرغبات جميع تلبية  االطفال روضات تستطيع ال

 لديهما الطرفين كال بأن المتبادل التفاهم على والحضانة المنزل بين الجيد التعاون يعتمد
 .الطفل مع العمل في تساعد أن يمكن التي والخبرة المعرفة

 . األطفال تربية عن المسؤولون هم الوالدين أن على اإلطارية الخطة تنص
  في حوله من ومحترفون بالغين اشخاص الطفل لدى كان لو حتى أنه تتذكر أن المهم من

.طفلهم مع والتعامل فهم في خبرة أكثر وهم أفضل بشكل الطفل يعرفون الذين هم أنفسهم اآلباء يزال فال ، االطفال روضة

3 

2	 		لافطالا	ةضورو	لزنملا	نیب	نواعتلا

  
  
  

  
  
  
  

 ؟دیج	لكشب	ًاعم	رومألا	ءایلوأو	لافطالا	ضایر	لمعت	نأ	مھملا	نم	اذامل

 ةبرجت	لوح	ریثأتلا	نم	ریثكلا	ھیدل	نیفظوملاو	ءابآلا	نیب	نواعتلا
		.لافطالا	ضایر	يف	ةیمویلا	ةایحلا	يف	لفطلا
		رومألا	ءایلوأو	نیفظوملا	نیب	ةقالعلا	تناك	املك	ھنأ	ثاحبألا	رھظت
		.لضفأ	لفطلاو	نیفظوملا	نیب	ةقالعلا	تناك	،	لضفأ
		نأ	نكمی	يذلا	امو	لعفلاب	دیجلا	نواعتلا	ھمزلتسی	يذلا	ام
 ؟لافطألا	ضایر	يف	ةیمویلا	ةیمیلعتلا	ةایحلا	ىلإ	ءابآلا	ھفیضی
	
		.لافطألا	ضایرل	مھم	كیرشو	لفطلا	ةایح	يف	صاخشألا	مھأ	مھ	ءابآلا
		عم	لماعتلا	وا	لوبق	ھیلع	نیعتی	امدنع	هءابآ	لعف	در	ىلإ	لفطلا	رظنی
		،	دیج	لكشب	ًاعم	نوفظوملاو	نادلاولا	نواعتی	امدنع	،	ددج	صاخشأ
		نا	ىلع	لفطلل	دیكأت	ةباثمب	ربتعیو	لفطلا	لبق	نم	كلذ	ةظحالم	متی
 !لاوحألا	لكب	لفطلا	ةحلصم	لجأ	نم	نواعتلا	-	دیجو	نمآ	ناكم	لافطالا	ضایر
 
 .لفطلل	لافطألا	ضایر	اھمدقی	يتلا	ةیمیلعتلا	ةدوجلا	نامضل	اًمھم	ًایساسأ	اًطرش	دیج	لكشب	نوكی	يذلا	نیدلاولا	نواعت	دعی

  
	

  
	 	

	
	

 يوبألا	نواعتلا	وھ	ام  
 
 ؟كل	ةبسنلاب	دیجلا			  
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الوالدين؟  بين جيدًا تعاونًا تنشئ كيف 
 . التعاون تجاه وقيمنا مواقفنا ندرك بأن األمر يتعلق ما غالبًا ، جيد تعاون تحقيق أجل من

 . التعاون على تؤثر أن اآلخرين تجاه لمواقفنا  يمكن وكيف مختلفين بأشخاص نلتقي كيف ندرك أن يجب
 الذي والتواصل االتصال عن أيًضا مسؤولون اآلباء ولكن ، اآلباء مع والتعاون الجيد االتصال تعزيز لـ الرئيسية المسؤولية الموظفون يتحمل
 . االطفال روضة وبين بينهم يحدث
 ، الموظفين من وتوقعات مطالب تقديم على قادرين يكونوا أن في الحق لآلباء
.الحقيقية الوالدين لمشاركة ضروري االتصال هذا. والتعاون االتصال تعزيز في أيًضا اآلباء يساهم أن المتوقع من ولكن

 :التعاون لنجاح للغاية أساسيًا أمًرا والموظفين اآلباء بين  الحوار يعد
 الموظفين على التعرف الوالدين على ويجب ، الوالدين على التعرف الموظفين على يجب. المتبادلة والمعاملة والصدق باالنفتاح العالقة تتسم أن يجب•

 أفضل هو ما لتحقيق معًا االطفال وروضة المنزل يعمل أن يمكن ، الصحيح مكانه في المتبادل االعتراف هذا يكون عندما البداية في. لديهم التي والخبرة
 .للطفل بالنسبة

 .االطفال روضة وعن البعض بعضهم وعن األطفال عن التحدث بكيفية دراية على والموظفون اآلباء يكون أن يجب•
 من التعليقات تلقي كيفية الموظفون يناقش أن المهم من. أطفالهم على ذلك يؤثر أن من خوفًا ، الحضانة لموظفي الرأي إبداء اآلباء من الكثير يخشى•

 .آمنة بطريقة الوالدين مقابلة من يتمكنوا حتى ، الوالدين

 الطفل يتلقاه الذي العرض تشكيل في ويساعدون وآرائهم أفكارهم عن ويعبرون ، االطفال روضة أنشطة في يشاركون اآلباء أن الوالدين مشاركة تعني
 .االطفال روضة في

 األطفال باحتياجات األمر يتعلق أن يمكن. االطفال روضة في ألطفالهم اليومية الحياة في ورغباتهم بأفكارهم اآلباء بمشاركة أيًضا الوالدين مشاركة تتعلق
 بشكل المشاركة فعالية مدى يعتمد. الوالدين  مرض أو الدينية األطفال بتنشئة متعلقًا يكون أن ويمكن ، معًا يعيشان ال اللذين  بالوالدين يتعلق فيما واآلباء
 .المتاحة والحلول والفرص وقدرته الفرد احتياجات على طبيعي

.التعاون في كبير باحترام الفضلى الطفل مصالح تحظى أن ويجب ، االطفال وروضات الوالدين اهتمام محور دائًما الفضلى الطفل مصالح تكون أن يجب
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اآلباء  ثقافات  تنوع
 وتنوع ، مختلفة وخلفيات  بتجارب األمر يتعلق. كبير األطفال رياض في التنوع. المختلفة والثقافات الخبرات من العديد األطفال روضة مع اآلباء يتبادل

 من طبيعيًا جزًءا أيًضا التنوع هذا ويشكل ، واالنفتاح بالفضول الفرد يُقابل حيث االطفال روضات في ولغوي وعرقي وديني وثقافي واقتصادي اجتماعي
 .اليومية الحياة

 ستعمل الحضانة أن يعني هذا. المجتمع في التنوع ويعكسون األطفال رياض إلى يذهبون النرويج في األطفال رياض سن في األطفال من العظمى الغالبية
 .الموظفين بين تنوًعا وسيواجهون ، اآلخرين اآلباء بين كبيًرا تنوًعا اآلباء وسيواجه ، المختلفة الخلفيات ذوي من اآلباء من العديد مع

 الذين أولئك أي ، لخلفيتنا مماثلة واقتصادية اجتماعية خلفية لديهم الذين أولئك مع اتصال أكبر لدينا أن يوضح والذي ، المتاح البحث معرفة المهم من لذلك
 .أكثر يشبهوننا

 يمكن كيف - المختلفين اآلباء عن ماذا ولكن. كثيًرا يشبهونهم الذين الوالدين مع التواصل من قدر أكبر يجرون الموظفين أن هذا يعني قد ، العملية الناحية من
معهم؟  جيدًا واتصااًل  تعاونًا  تضمن أن االطفال لروضة

مستقبالً؟  حالنا يكون ان نتمنى وكيف هنا حالنا كيف - االطفال روضة في ذلك وناقشا معًا تحدثا

 وجيدة مناسبة الحضانة بيئة تكون حتى البعض بعضهم إلى بحاجة بأنهم مشتركة وفكرة مشترك موقف والموظفين الوالدين من كل لدى يكون أن المهم من
.للطفل
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الوالدين  شبكة

 . متساو غير بشكل بيننا موزع امرأ جيدة اجتماعية شبكة وجود فرص إن
 . الحياة ونوعية االجتماعية والشبكات المعيشية الظروف بين قوية روابط هناك
 عالقات والتعاون التواصل يخلق حيث لاللتقاء مكانًا تكون أن االطفال لروضة يمكن
 .االجتماعية الوالدين شبكة يقوي  وبالتالي ، الوالدين بين جيدة

.الحياة ونوعية للصحة مهمة واإلدماج والشبكات العالقات أن نعلم نحن

  أماكن أو األحداث هي وما ، االطفال روضة في الوالدين شبكة إنشاء يمكننا كيف
  للوالدين يمكن حيث ساحات تكون أن يمكن والتي االطفال روضة في لدينا الموجودة اللقاء

 للجميع؟ شاملة الساحات هذه جعل يمكننا وكيف أفضل؟ بشكل البعض بعضهما على التعرف
 اآلخرين األمور أولياء مع التواصل السهل من وأنه باالندماج يشعرون اآلباء جميع جعل يتم إن

  والفعاليات األحداث حضور في اإلباء ومشاركة تسهيل مدى يعكس قد أنه يعني
 ، يبدو كيف. فيه  للتواجد جيد مكان واعتبارها األطفال روضة في

 أطفالك؟ روضة في الوالدين اجتماع إلى تأتي أن ، المثال سبيل على

 معًا العمل االطفال وروضة للوالدين ويمكن ، االجتماعية الصحية االختالفات ومعادلة للصحة المعزز للعمل مركزية ساحة االطفال روضة تعتبر
 .الصحة تعزز نمو بيئة لخلق

:الى تؤدي ان يمكن  الجيدة االجتماعية الوالدين شبكة
 .واآلباء األطفال رفاهية زيادة•
 واإلقصاء التنمر منع•
 الروضة  إلى االنتماء خلق•
المشتركة  القواعد خالل من التنبؤ على القدرة خلق•

كيف
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جيد؟  تعاون  لتحقيق فعله األمور وأولياء  األطفال لرياض  يمكن الذي ما

:لآلباء نصائح

 .اآلخرين اآلباء على تتعرف ان حاول - اآلخرين واآلباء باألطفال رحب•
 بشكل تحدثت إذا. المنزل في االطفال روضة عن و اآلخرين األطفال عن بها تتحدث التي الطريقة في فكر. إيجابيين أطفاالً  ينجبون اإليجابيون اآلباء•

 .حذوك أطفالك سيحذو ما فغالبًا ، غيرها أو الحضانة عن سلبي
 .التنمر ضد درع يعتبر  فهذا – الطفل صداقات ادعم•
 .والحضانة المنزل بين الروابط تقوية. األطفال روضة في أمانًا أكثر بيوم طفلك فسيتمتع ، ومهتًما ملتزًما كنت إذا أنه اعلم•
 حماًسا أكثر الطفل سيكون عندها. االطفال روضة تقدمها التي واألنشطة اللعب في وشاركه ، االطفال روضة في اليوم خالل حدث عما طفلك إلى تحدث•

 .االطفال روضة في أفضل بشكل االستمتاع على قادًرا وسيكون
 .اخر شخص أي من أفضل الطفل تعرف أنت. التأثير على وقدرتك دورك في ثق•
 .الحضانة  في طفلك رفاهية على يؤثر ذلك فإن ، االطفال روضة وموظفين طاقم مع جيدة عالقة لديك تكون عندما أنه اعلم•
 بشكل فيها ما كل  يناقشون وأن االطفال روضة أمور في االباء يشارك أن يجب - نشط  بشكل التعاون ولجنة األطفال روضة في اإلباء بمجلس استعن•

 .مشترك
 .طفلك حياة في شخص أهم وأنك ، هناك طفلك يعشيها التي اليومية والحياة االطفال لروضة بالنسبة مهم أنك تذكر•

 في فيه طفلك ترى ان ترغب الذي المكان في ، طفلك ترى ان الحق ولك. للجميع مكان هي األطفال روضة ان تستوعب أن يجب - االباء كأحد أنك تذكر
 .اآلخرين األطفال وجميع طفلك رعاية األطفال روضة على يجب,  األطفال روضة

(كينج إميلي) األطفال رياض في للعاملين نصائح

 .بالطفل تهتم أنك اليومية اإلجراءات خالل من وأظهر اآلباء جميع مع جيد اتصال بتكوين قم. الثقة خلق•
 .مشاكل أي ظهور عند المواقف عن والتحدث. اليومية الحياة في للمحادثة متاح أنك أظهر. الشفافية من مناخ خلق•
 .والمشاركة المساعدة كيفية حول للوالدين المشورة قدم•
 .معًا للتفكير ادعوا - أنفسكم قدموا•
 .الطفل يتقنه وما/  الطفل ونمو الحضانة  في الطفل يفعله عما أبلغ•
 .الثقة  المعرفة تبني ما غالبًا ؛ خبرتك شارك•
 .الوالدين  ومعرفة الوالدين بمنظور االهتمام أظهر•
 .كانوا أينما الوالدين قابل ، إلينا انضم•
 قضاء على وشجعهم معه ويلعبون أطفالهم يستمتع بمن دراية على اآلباء واجعل ، العائالت بين وصل حلقة وكن - اآلباء بجميع والترحيب بتحية قم•

 .االطفال روضة في يقضونه الذي الوقت بعد معًا الوقت
 .والخاص العام ، االطفال وروضة المنزل بين التعاون لتقييم الوقت إتاحة•

|
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معًا؟  واآلباء األطفال روضة تفعله أن يمكن الذي ما

 آمنة بيئة إنشاء في المشاركة للوالدين يمكن كيف أو ، الميالد عيد دعوات أو ، المنزل في التواجد مثل مهمة موضوعات حول معًا للتحدث وقتًا خصص•
 .مالحظات أو مخاوف لديهم الذين باآلباء الحضانة تلتقي أن يجب كيف أو ، األطفال روضة في

 .التعاون ويعزز التفاهم سوء يمنع - التوقعات توضيح•

 الطفيفة والصراعات األمل وخيبة االستياء من حاالت تنشأ  أن يمكن ، واضحة غير توقعات أحيانا هناك. التوقعات تظهر ، الناس بين االجتماعات جميع في
 .التصرف األطفال روضة على ينبغي لما مشترك مرجعي وإطار مشترك فهم وجود للغاية الضروري من . األمور وأولياء الموظفين بين

 تحقيقه؟ االطفال روضة تستطيع الذي وما هنا الوالدين لدى التي التوقعات ما. للخالفات محتمالً  ومجااًل  موضوًعا والتوصيل االستالم وضع يكون ما غالبًا
 أيًضا اآلباء لدى. االطفال روضة تقدمها التي والمعلومات النصائح إلى االستماع أيًضا عليهم يجب ولكن ، التوقعات وتقديم  مطالب تقديم للوالدين يمكن

 .االطفال وروضة المنزل بين الجيدان والتواصل االتصال تعزيز لضمان مسؤولية
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النظامية  الوالدين لجنة 

 حقيقي تأثير للوالدين يكون  أن تضمن قانونًا مفوضة تعاونية هيئة هناك. ذلك إلى وما الوالدين واجتماعات الوالدين ومحادثات اليومي االتصال إلى باإلضافة
 مع الجيد والحوار الوالدين تعاون تسهل أن الروضة على: "يلي ما ومهامها الروضة لمحتوى اإلطارية الخطة في وجاء. االطفال  روضة في يحدث ما على

 خالل من ، المجموعة مستوى وعلى ، حدة على طفل لكل اآلباء أحد مع او اآلباء مع ، الفردي المستوى على الوالدين تعاون يتم أن يجب. األمور أولياء
". التعاون ولجنة اآلباء مجلس

 االقتراحات وتقديم واالحتياجات الرغبات ومناقشة االلتقاء يمكنهم هنا. االطفال روضة في األمور أولياء جميع من مكونة قانونية هيئة هو اآلباء مجلس
. لألطفال اليومية الحياة على تؤثر التي القضايا لمناقشة االطفال روضة في واالداريين والموظفون اآلباء يجتمع ،( SU) التعاون لجنة في. االطفال لروضة

 .األطفال  وروضة المنزل بين للتفاعل األمثل المعيار تعيين يتم ، هنا

 الويب على  موقعنا راجع -( ذلك  إلى وما والكتيبات والبودكاست األفالم) واألدوات المواد حول والنصائح المعلومات من لمزيد
www.foreldreutvalgene.no 
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