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 ........................................................................................................................................................ : الطفـل)ة( امس

 ..........................رمق البطاقة الوطنية .....................الصفة ....................................................... :()ةامس ويل أ مر الطفل

 ..........................................................................................................................................................: ويللارمق هاتف 

 ........................................................................................................................................................:  العنـوان الالكرتوين

 ......................................................................................................................................................... : عنـوان السكـن

 ........................................................................................................................................................:   املسـتـوى

 

 

ولوج طفكل ل ول مرة مؤسسة تعلميية يعترب نقةل نوعية يف حياته، بعد أ ن اكنت ال رسة وحميطها 

طاراملصدر الوحيد لتعلامته. لهذا ويف  لزم علينا ال خذ بيد  ٬الثقة املتبادةل بني البيت و املدرسة ا 

 ل عدادمه للحياة املدرس ية.أ طفالنا 

 

  

 ،المنو احلس  الاحرتام، التقدير، العاطفة، احلب، احرتام و تلبية حاجات الطفل من: ) ال من، السالمة

 التواصل واكتساب املهارات اللغوية.( ٬احلريك

  قواعد  مالتوافق مع أ قرانه من خالل احرتامساعدة الطفل عىل اكتساب همارات التعايش مع الآخرين و

 احلياة الاجامتعية مبا يالمئه.

 .السهر عىل توفري وتنفيذ أ نشطة تعلميية تامتىش مع توهجات وزارة الرتبية الوطنية 

 .التواصل ادلامئ والفعيل مع ال رسة حول مسار الطفل التعلميي و الرتبوي 

 

 

 .املواظبة عىل ارتياد املؤسسة 

 ادلوام املدريس. ماحرتا 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

  السهر عىل تلبية حاجة الطفل للنوم وعدم تعريضه للسهر حىت يس تطيع مسايرة ال نشطة اليومية بلك

 حيوية ونشاط.

 .التواصل ادلامئ مع املربيات عرب ال دارة الرتبوية 

  املشاركة و ال سهام الفعيل يف احلياة املدرس ية من خالل الالزتام حبضور اللقاءات التواصلية أ و أ ي

 ا ال طار.ذهيف  تاجامتعا

 خري يس توجب عليه اعالم الادارة هذا ال   مر راشد موكول بذكل،أ  و ويل أ  بويه أ  حد ل ل  الطفل ا   ل يسمل

 .وتوقيعه الالزتام

 بوينأ ثناء اخلروج  يف حاةل انشغال ال  خذ الطفل أ  بطاقة الطفل من قبل الشخص اذلي يريد  صطحابا. 

   قسام حفاظا عىل النظام العام للروضة ل يسمح للآابء ابدلخول اىل ممرات ال. 

  مرافقة الطفل اىل مدخل الروضة وعدم تركه وحده يف الاس تقبال. 

 

 أ و مثال خوفه من بعض احليواانت... ٬بالغ املربيات يف حاةل كون الطفل)ة( يعاين من كوابيس أ ثناء نومهٳ 

 ىلذطفل)ة( والسهر عىل نظافته اليومية قبل الالزتام ابلعتناء الاكمل ابل املالبس }املدرسة  هابه ا 

 {تقلمي ال ظافر... ٬حلقه ابلنس بة لل ولد ،ظافة الشعر، متش يطه، نادلاخلية

 .يف حاةل عدم الزتام ال رسة س تكون املؤسسة مضطرة لتوقيف الطفل 

 زالهتا أ و ارتداؤه الاهامتم ية سهةل ذا أ حذوك ٬مىت لزم ال مر اابرتداء ال طفال ملالبس مرحية يسهل علهيم ا 

 الانتعال بدون خيوط وبدون كعب عايل.

  قنينة ماء. خزب... - مش تقات احلليب -فواكه:»جملة الطفل)ة( جيب أ ن تكون حصية متوازنة» 

 املرشوابت الغازية  :الابتعاد عن–SHIPS- ...الساككر 

 حضا ىل را  املدرسة لتعويدمه عىل نظام ادلوام املدريس وعدم حرماهنم من أ نشطة  ال طفال يف الوقت ا 

 را ل مهيهتا.ظالاس تقبال ن
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 بقاء الطفل)ة( يف البيت يف حاةل تعرضه ملرض معدي حرصا عىل سالمته وسالمة زمالئه.ٳ 

 تأ و الاطالع عىل الاخبارا «أ دوات حادة أ و مثينة»ة الطفل)ة( بشلك يويم حتس با لوجود ظمراقبة حمف 

 املرسةل من طرف املـؤسسة.

  ذا تقدم جبميع الواثئق املطلوبة مبا فهيا  النظام)ت(يعترب الطفل)ة( مسجال)ة( بصفة رمسية ابملؤسسة ا 

لتسجيل + رسوم ادلراسة من ش تنرب ادلاخيل مصادق عليه، وأ دى مجيع الواجبات والرسوم )واجبات ا

ىل يونيو(. وقام بتعبئة بطاقة املعلومات والبطاقة الصحية ويلزتم ويل الطفل)ة( بأ داء الواجب الشهري  ا 

قبل اخلامس من لك شهـر ويف حاةل ال خالل هبذا البند فللمؤسسة اكمل الصالحية لختاذ ال جراءات 

خبار  ذا ما اكن الطفل)ة( يعيش الالزمة، كام يلزتم ويل الطفل)ة( اب  ال دارة الرتبوية، أ ثناء التسجيـل، ا 

 وضعيـة حصية أ و اجامتعية خاصة.

  طفال القداىم، ابتداء من منتصف شهر أ بريل اىل منتصف عادة التسجيل، س نواي ابلنس بة  لل  تمت معلية ا 

عادة التسجيل. و بعد هذا التارخي،  51شهر يونيو، كام يعترب  آخر أ جل ل  ل يسمح ابلتسجيل أ و يونيو أ

ل يف حدود ال ماكن الشاغرة، ول تتحمل املؤسسة مسؤولية فقدان الطفل ملقعده  عادة التسجيل ا  اب 

عادة التسجيـل. و لك طفل)ة(  مل يؤد واجبات التسجيل يعترب  بسبب التأ خر يف معلية التسجيل أ و ا 

 غري مؤمن ول يسمح هل بدخول الفصل.

  املقدمـة للمـؤسسةالالزتام بصحة املعلومات. 

 

 

 

 


