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النظام الداخلي لمدارس الطفولة:
الحضانة و الروض
نثير انتباه كل آباء وأولياء األطفال إلى
التالي:

ISTITUTO COMPRWNSIVO
”“CARPI 2
)Via M. Jones 1 – Carpi (MO

التوقـيــت:


يجب احترام مواقيت الدخول و الخروج التالية بكل دقة وصرامة:
الدخول9,00 -7,30 :
الخروج األول13,00 – 12,30 :
الخروج الثاني16,00 – 15,45 :
تمديد التوقيت و اإلستمرار18,15 – 16,00 :



للحصول على خدمة جيدة من طرف المدرسة يجب احترام نظام التوقيت التالي:
 من ال يريد أن يستفيد من خدمة المطعم و الحصول على وجبتة  ،يجب أن يدخل بعد الساعة  8,30و يخرج قبل الساعة 11.30حين دخول وقت بداية خدمة المطعم.
 -من يريد البقاء إلى ما بعد الساعة  13,00سيستفيد من استراحة الظهيرة المقررة إلى غاية الساعة : 15,00

دخول و سحب األطفال:











من يأتي بابنه إلى المدرسة يجب أن يصاحبه إلى داخل فضاءات المدرسة و يخبر المعلمة المربية بقدومه.
من أجل الحصول على خدمة جيدة من طرف المدرسة ،يجب احترام توقيت الدخول في الصباح بدقة و صرامة تامة.
في حالة وصول متأخر في الصباح بسبب ضروريات حقيقية (فحوص طبية ،حقنة تلقيح ،إلخ) أولياء األطفال ملزمون بإخبار
المعلمة المربية مسبقا .كما أنه من الممكن سحب األطفال من الروض خالل التوقيت المدرسي لنفس األسباب السابقة الذكر،
بعد ملء االستمارة الخاصة بذلك .و مهما كانت الظروف فأنه ال يسمح بدخول األطفال إلى المؤسسة بعد فوات الساعة .11
إذا تم سحب الطفل من الروض من طرف أشخاص آخرين من غير األباء واألولياء (كاألجداد ،األعمام األخوال أو
األصدقاء) ،يرجى ملء استمارة " نموذج التوكيل" الذي يزيل المدرسة عن أي مسؤولية.
ألسباب قانونية ال يسمح قطعيا بتسليم األطفال ألشخاص قاصرين لم يبلغوا بعد سن الرشد.
في كل يوم ،يجب على األشخاص الراشدين الذين يأتون لسحب الطفل و استالمه أن يخبروا مدرس الفصل حين يريدون
الخروج به من المؤسسة.
ألسباب أمنية و مراعاة للمسؤولية ،أولياء األطفال مرجوون ،حين دخولهم أو وقت سحبهم ألبناهه ،بعدم بقاههم أوقفتهم
للدردشة داخل الفضاءات الداخلية و الخارجية للمؤسسة.
أولياء األطفال مطالبون داهما بإقفال باب المدخل و عدم تعويد األطفال على فتحه.
بكل صرامة يجب أن يكون وقت الخروج قبل الساعة  16و ليس بعدها كما أنه مع دخول هذا الوقت تنطلق خدمة البلدية التي
يستفاد منها عن طريق التسجيل القانوني مسبقا.
بعد الوصول المتأخر المتكرر و الغير المبرر أو بدون سبب ،سيتحتم و يفرض على أولياء الطفل دفع ثمن القانوني للخدمة.

التعليمات الصحية االجتماعية و الغدائية
 إذا ظهرت على الطفل بعض عالمات المرض ،فإن المدرسات ملزمات باإلتصال بالوالدين إلخبارهم باألمر حتى يأتيا لسحبه من
المدرسة
 و في كل األحوال يتم الرجوع إلى النظم الصحية التي تعتمدها مصلحة الصحة الجهوية لمنطقة أميليا رومانيا
 و في حالة و قوع حادث ،يقوم المدرس بملء شكاية و أولياء الطفل في خالل ثالثة أيام ،يفترض عليهم أن يتقدموا إلى اإلدارة
بشهادة طبية مسلمة من طرف قسم المستعجالت بالمستشفى.
 ال يسمح للمدرسين بتقديم أدوية من أي نوع لألطفال لتناولها .و في حالة وجود حاالت استثناهية ستؤخذ بعض التدابير الخاصة
باإلتفاق مع الطبيب الخاص.







من المعلوم أن يكون الطفل الذي يحضر المدرسة بصحة جيدة مما يسمح بمشاركته في جميع النشاطات ( بما في ذلك خروجه إلى
الساحة).
وجبة الطعام و الحلوى يتم تحديدها و تقديمها بحسب دقة و قياس قاهمة الحمية .حمية معينة أو وجبة استثناهية وخاصة ألسباب
صحية يجب أن تكون باالتفاق مع  ASLمكتب الصحة المحلي.
تطبيقا للقوانين المعمول بها وتعليمات النظافة و الصحة يمنع منعا كليا المجيء إلى المدرسة بطعام تم إعداده في المنزل.
بسبب النظام المدرسي ،باإلضافة إلى احترام األطفال اآلخرين ،ال يسمح بالمجيء إلى المدرسة بمواد غداهية (حلويات ،شكوالطة،
عصير فواكه و غيرها من المأكوالت األخرى).
ألسباب أمنية ،يمنع منعا كليا إعطاء الطفل العلك أو حلوى بالكراميل .و من كان يريد إهداء الحلوى بالكراميل لألطفال يجب أن
يسلمها ألحد المدرسين.

اللباس و األدوات المدرسية
 من الالهق أن يكون لباس الطفل عمليا و فضفاضا و يزول بسهولة (كالبدلة الرياضية مثال).
ال ننصح باستعمال األحزمة و السراويل ذات األحزمة على الكتف (صالوبيط) و السراويل الضيقة جدا.
 مالبس التغيير الخاصة يجب أن تكون داهما حاضرة بالمدرسة .يجب داهما مراقبة مالبس التغيير و جعلها تناسب الفصل ،ثم إذا
كانت وسخة يجب حملها إلى البيت و تعويضها بمالبس أخرى في خالل اليوم التالي.
 مالبس التغيير التي تقرضها المدرسة للطفل أحيانا ،يجب غسلها و إعادتها للمدرسة.
 لتفادي الضياع ،كل مالبس و أدوات الطفل يجب أن يتم تحديدها بعالمة ما.
 من األفضل و لتفادي خصومات بين األطفال عدم المجيء بألعاب إلى المدرسة .تمنع منعا كليا األلعاب الخطيرة أو الضخمة .و
على أي حال فإن المدرسين غير مسؤولين عن ضياعها أو إتالفها.
نقطة هامة :من أجل القيام بتطبيق هذا النظامتطبيقا جيدا ،يجب االطالع عليه ،و باإلضافة إلى الوالدين و أولياء األمور ،يجب أن
يطلع عليه أيضا أوالهك الذين عادة ما يقومون بأصطحاب الطفل (األجداد ،األعمام ،األصدقاء ،المربيات و غيرهم) .نرجو من
الوالدين أن يخبروهم به وأن ينبهوهم على احترام كل ما يتضمن من تعليمات .شكرا!

