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 اآلباء واألمهات االعزاء

من المنتظر ان يعود اوالدكم الى رياض االطفال. ان العودة الى في األيام القريبة 

يرافقه انفعال،  -، روتين جديد «روتين حياة مختلف»روضة االطفال تشكل انتقاال الى 

وفرح للقاء االصدقاء، والطاقم واإلطار المعروف. والى جانب التأثر قد تظهر  وتوقع

 مخاوف لديكم ولدى اوالدكم وصعوبات فراق بعد فترة من المكوث المشترك في البيت.

 

 االوالد إعداد عملية الى تتطرق اقتراحات عدة ركزنا االطفال، رياض الى للعودة تمهيدا

 :االولى االيام في بها الموصى واالنتظام للعودة
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 : األطفال لروضة العودة من األولى لأليام إضافية توصيات

 نعود للعادات الدائمة

النوم، : ساعدوا اوالدكم في االنتظام مجددا وبناء الجدول اليومي
االنتظام المبكر يتيح تخفيف . االستيقاظ، االستعداد للتعلم وتناول الطعام

والى جانب االنتظام من المهم ان نتذكر ان . الضغوط وراحة وهدوءا اكبر
 .الحديث يدور عن عملية وان نكون متنبهين ونتحلى بالصبر

 نفارق بشكل صحيح

عندما نصل الى مرحلة الفراق من المهم الحرص على الفراق وليس 
وان يتم الشرح لالوالد انكم ستذهبون وستعودون ألخذهم « االختفاء»

ال تطلبوا منهم اإلذن للذهاب، واظهروا لهم انكم . عندما ينتهي يوم الروضة
 .مصممون وانكم تثقون بطاقم الروضة

 تتلقون بتفهم بكاء االوالد او الصعوبة لديهم

اذا ما بكى اوالدكم او اوالد اخرون او عبروا عن غضبهم او حزنهم او 
احباطهم من المهم االمتناع عن اصدار االحكام واتاحة المجال لطاقم 

 .الروضة السترضائهم ومساعدتهم ودعمهم

 الحرص على أخذ االوالد في الوقت المحدد

عندما تصلون ألخذ اوالدكم اشيروا امامهم الى انكم عدتم بالضبط في 
 .الوقت المحدد الذي وعدتموهم به حتى تعززوا ثقتهم بكم وبوعودكم

 تتحدثون مع االوالد عن تجاربهم في الروضة

ماذا فعلت في »تحدثوا مع اوالدكم واسألوهم اسئلة موجهة ومحددة، مثل 
، ما الذي «ما الذي استمتعت به اكثر؟»، «أي اصدقاء قابلت؟»، « الروضة؟

ادعموا واثنوا على التصرف االيجابي والمتأقلم . «كان غريبا بالنسبة لك؟
 .وفي كل حالة يظهر فيها قلق او ضائقة اتصلوا بمربية الروضة

 سنعمل كل ما بوسعنا من اجل تسهيل العودة ونمكن االوالد من مكوث ممتع وآمن. روضةنحن طاقم ال

 نتمنى للجميع الصحة والعودة للحياة االعتيادية.
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