
طفلك رعاية  حول  املعلومات  جميع 

كيف يمكن أن يشارك طفلك؟
من أجل تسجيل طفلك، فإنه يتعني عليك ملء منوذج 

التسجيل. وحسب املرحلة العمرية لطفلك، فإن بعض 

التطعيامت قد تكون مطلوبة أيًضا. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن كل منظمة سوف يتعني عليها استيفاء متطلبات 

وملء مناذج معينة. مع العلم أن بعض الربامج قد 

تتضمن قامئة انتظار. ولذا تأكد من الحصول عىل 

تفاصيل من موظفي رعاية الطفل حول الخطوات التي 

يتعني عليك إتباعها.

يمكنك االطمئنان بأن مانحي الرعاية 
مؤهلون ومتمرسون. حيث يوجد فرد واحد عىل األقل 

يف كل برنامج حاصل عىل دبلوما تعليم الطفولة املبكرة 

، يف حني أن باقي األفراد لديهم عام واحد عىل األقل 

من الخربة يف التعامل مع األطفال. كام أن كافة مانحي 

الرعاية قد خضعوا لفحص الخلفية وحصلوا أيًضا عىل 

تدريب اإلسعافات األولية.

وباإلضافة إىل، فإن برامج رعاية الطفل املمولة من 

CIC تتبع سياسات وتتم متابعتها ليك تفي مبتطلبات 

الصحة والسالمة. كام أن لدينا سياسة إدارة السلوك 

)Behaviour Management Policy( والتي تضمن 

معاملة جميع األطفال باحرتام ومساواة. كام يتعني عىل 

املوظفني تعزيز السلوك بطرق إيجابية. مع العلم أننا ال 

نسمح مبعاقبة األطفال بدنيًا أو التحدث إليهم بصورة 

قاسية؛ وكذلك ال نسمح باإلهامل أو عدم وجود إرشاف. 

 Ontario Child and Family Services ووفًقا لقانون

Act، فإذا ظن أي شخص بالغ بأن الطفل يحتاج إىل 

حامية من إساءة املعاملة أو اإلهامل، فإنه يتعني عليه 

اإلبالغ عن ذلك إىل Children’s Aid Society. مع 

العلم أن سياستنا الخاصة مبنع إساءة معاملة الطفل 

)Child Abuse Policy( تدعم هذا. ولذا اطلب من 

املوظفني إذا كنت تود الحصول عىل نسخة من سياسة 

منع إساءة معاملة الطفل أو سياسة إدارة السلوك.

ما الذي تتوقعه من رعاية الطفل؟
قد تختلف الطرق التي نقدمها لرعاية األطفال يف 

مجموعة تستوطن يف كندا عنها بلدك. ومن ثم الرجاء 

عدم الرتدد إذا كان لديك أية أسئلة حول اآلداب 

العامة، أو الغذاء، أو اللغة، أو التعليم، أو اإلجراءات. 

كام يقوم مانحي الرعاية بوضع أنشطة تعليمية 

تعتمد عىل اهتاممات األطفال، وأعامرهم، وقدراتهم، 

وثقافاتهم. وسوف ميارس طفلك اللغة اإلنجليزية، 

ويتفاعل اجتامعيًا مع اآلخرين ويقوم بتطوير مهارات 

تعده للمدرسة.

كيف يمكن أن تساعد طفلك على التأقلم 
في رعاية الطفل؟

من الطبيعي وجود بعض املخاوف لدى طفلك عند 

بدء رعاية الطفل. ومن ثم سوف يوم موظفينا بالعمل 

معك للحصول عىل فرتة انتقال سلسة، ومع ذلك، ففي 

البداية، فقد يقوم الطفل بالبكاء، أو يتشبث بك، أو 

ميص إصبعه، أو يقوم بترصفات أخرى. وميكنك الحد 

من مخاوف طفلك من خالل إحضاره للزيارة قبل اليوم 

األول، وإخباره ما ميكنه توقعه أو البقاء معه لبعض 

الوقت. كام أن إحضار لعبة يفضلها الطفل قد يساعد 

أيًضا يف ذلك.

أهمية التواصل بين أولياء األمور 
واألفراد!

تأكد من أن تخرب موظفينا عن أية حساسية، أو قيود 

غذائية، أو احتياجات خاصة أو تحديات تواجه طفلك، 

ووقت نومه أو برنامجه الغذايئ؛ وبعض الكلامت 

البسيطة التي تستخدمها مع طفلك ليك تساعد 

موظفينا عىل التواصل مع طفلك؛ باإلضافة إىل بعض 

املعلومات عن أرستك وأشقاء الطفل؛ وكلك بعض 

الطرق الخاصة التي تعتني بها بطفلك وما قد تريده 

من رعاية طفلك؛ وكذلك اهتاممات طفلك وغذاءه 

املفضل؛ وأية أمراض يعاين منها الطفل أو أية أدوية 

)CIC( متولها  التي  التوطني  خدمات  يستخدمون  الذين  األمور  ألولياء 

من أجل مساعدة أولياء 

األمور اجلدد على املشاركة 

 في برامج التوطني، فإن 

 Citizenship and
 Immigration Canada

)CIC( تقوم على متويل بعض 
املنظمات التي تقدم رعاية 

ميدانية لألطفال. وعلى 

الرغم من توفر الرعاية 

قصيرة األمد لبرامج مثل 

ورش البحث عن وظائف، فإن 

رعاية الطفل لفصول اللغة 

عادة ما تعمل بصورة يومية 

وتستمر لفترة أطول.

Arabic / Arabe / عربي



يتعاطاها )الرجاء مالحظة أن: يتم إعطاء الدواء لألطفال يف الحاالت التي 

تهدد الحياة، ويعني عليك عدم ترك الدواء مع طفلك أو يف حقيبته(.

ال ترتدد مطلًقا يف طرح أية أسئلة لديك عىل املوظفني. وتذكر أنهم 
موجودين ملساعدتك.

أمور تضعها في االعتبار:
يتعني عليك البقاء يف املبنى طوال الوقت أثناء حصول طفلك عىل  ❚

الرعاية. والرجاء مالحظة أنه لسالمة طفلك، فسوف نسمح ألولياء األمور 

املسجلني يف الخدمات بتوصيل األطفال وإعادتهم. 

يتعين عليك إحضار اللعبة المفضلة لطفلك
Bring your child’s favourite toy \ Apportez le jouet favori de votre enfant

يتعين عليك إحضار طعام إضافي
Bring extra food \ Apportez de la nourriture supplémentaire

يتعين عليك إحضار بطانية
Bring a blanket \ Apportez une couverture

يتعين عليك إحضار مالبس إضافية
Bring extra clothes \ Apportez des vêtements supplémentaires

يتعين عليك إحضار حفاضات
Bring diapers \ Apportez des couches

يتعين عليك إحضار حذاء لالستخدام الداخلي
Bring indoor shoes \ Apportez des chaussures pour l’intérieur

_______________________________________________________________________________

Program Name \ Nom du programme  \ البرنامج  اسم 

_______________________________________________________________________________

 Phone \ Téléphone  \ هاتف 

_______________________________________________________________________________

Caregiver ’s Name \ Nom du dispens ateur de soins  \ الرعاية  مانح  اسم 

_______________________________________________________________________________

 Address \ Adresse العنوان \ 

_______________________________________________________________________________

E-mail \ Courr iel البريد اإللكتروني \ 

_______________________________________________________________________________

Your Child Care Hour s \ Vos heures de garde d ’enf ant s ساعات رعاية الطفل \ 

التطعيم المطلوب
Immunization required \ Immunisation requise

توقيع دخول وخروج الطفل
Sign your child in and out \ Signez pour l’entrée et la sortie de votre enfant

إننا نقدم وجبات خفيفة
We provide snacks \ Nous fournissons des collations

يتعين عليك إحضار وجبة الغداء لطفلك
Bring your child’s lunch \ Apportez le déjeuner de votre enfant

يتعين عليك تقديم الرعاية لطفلك أثناء تناوله الغداء
You care for your child at lunch \ Vous vous occupez de votre enfant lors du déjeuner

نخصص وقت للقيلولة
We have a naptime \ Nous prévoyons un roupillon

اجعل طفلك يرتدي مالبس مناسبة لكل من الطقس واألنشطة التي  ❚

سوف يقوم بها يف الربنامج. وإذا كان لديك أية أسئلة حول ما الذي ميكن 

أن يرتديه طفلك، فيمكنك أن تسأل املوظفني.

من املهم إحضار طفلك إىل رعاية الطفل بانتظام من أجل الحفاظ عىل  ❚

روتني أنشطتهم وإعدادهم للمدرسة. ويف حال وجوب غياب طفلك، 

فالرجاء إعالم املوظفني، وإال قد تخرس مزايا رعاية الطفل املمنوحة لك. 

إذا كان طفلك مريًضا، فالرجاء إبقائه يف املنزل للحيلولة دون انتشار  ❚

املرض. األطفال الذين يعانون من الحمى أو اإلسهال فينبغي شفاؤهم 

من هذا األعراض قبل 24 ساعة من عودتهم إىل رعاية الطفل.

ALL ABOUT OUR CHILD CARE PROGRAM \ À PROPOS DE NOTRE PROGRAMME DE GARDE D’ENFANTS كافة المعلومات عن برنامج رعاية الطف \ 

عدها أ

Developed by

Élaboré par

Funded by \ Financé par \ متويل

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Additional information \ Renseignements supplémentaires  \ إضافية  معلومات 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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