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 اطالعات برای والدین جدید

 کدام کودکستان را صرفنظر از اینکھ فرزند شما بھ ما این نامۀ جامع اطالع رسانیبھ کودکستان در کمون "شووده" خوش آمدید. 
ه و ھمچنین را افزایش داد با کودکستانکودک مشارکت والدین در مرحلۀ آشنائی خواھد رفت، تنظیم کرده ایم با این ھدف کھ 

    برخورد خود را در کودکستانھای کمون "شووده" را واضح و مشخص بیان کنیم.و شیوه رفتار مقررات و 

مدت آشنائی با کودکستان در ھر بھ مدت زمانی گفتھ می شود کھ کودک رفتن بھ کودکستان را آغاز می کند.  –آشنائی با کودکستان 
آشنائی با کودکستان بھ این معنی است کھ کودک ھمراه یکی از ھفتھ تخمین زده می شود. کودکستانی فرق می کند و بین یک تا دو 

شما کھ سرپرست کودک ھستید در مدت آشنائی با کودکستان از والدین خود با کودکستان، کارکنان و سایر کودکان آشنا می شود. 
وۀ کار کودکستان آشنا می شوید وھمزمان از امکان اطالع حاصل می کنید، با شیچگونگی برگزاری روزھای کودک در کودکستان 

 عالئق، تجربیات و نیازھای فرزند خود نیز برخوردار می شوید. شرح 

باز ھستند.  30/18صبح تا  30/6معموالً از ساعت  کودکستانھای کمون "شووده" -ساعات کار

در وقت تعیین شده فرزند خود ن صحیح بوده و شما مھم است کھ برنامھ ساعات حضور فرزندان شما در کودکستا –تنظیم برنامھ 
ھمیشھ را بھ کودکستان تحویل داده و تحویل بگیرید. اگر ساعات کار شما تغییر کند برنامھ کودک نیز بایستی تغییر داده شود. 

دت زمان رفت و آمد بھ تغییرات در برنامھ را بھ کارکنان اطالع دھید. برنامھ ساعات بر مبنای ساعات کار/تحصیل شما بھ اضافھ م
 کودکستان تنظیم می شود. 

پدر/مادر جویای کار د یا ی براو بخاطر برادر/خواھر او در مرخصی والدین بسر م وقتی پدر/مادر کودک کودکستانی حق دارد
  بھ کودکستان برود.  ساعت در ھفتھ طبق برنامۀ مصوب 15 است،

ھ کودکستان ھمگانی برخوردار است. سالگی تمام برسد از حق رفتن ب 3ن کودک از پائیز سالی کھ بھ س –کودکستان ھمگانی 
 ساعت در ھفتھ بنا بدرخواست پدر/مادر بطور رایگان بھ کودکستان برود.  15منظور آنست کھ کودک حق دارد 

روز ت. کودکستان چھار روز در سال برای برنامھ ریزی و آموزش حین خدمت کارکنان تعطیل اس –روزھای برنامھ ریزی 
 تعطیلی کودکستان حداقل از دو ماه قبل اطالع داده می شود. 

با ھم ھمکاری و مشارکت می کنند. یعنی کودکستانی کھ  در روزھای تعطیل، تابستان و کریسمسکودکستانھا  –ادغام کودکستانھا 
ت بھ کودکستان دیگری تحویل دھید. فرزند شما بھ آن میرود ممکن است تعطیل باشد و شما بایستی فرزند خود را در مدت تعطیال

  کارکنانی کھ با کودک آشنا ھستند ھمراه کودک در کودکستان جدید می روند.

وقتی کودک را بھ کودکستان تحویل می دھید یا از کودکستان تحویل می گیرید  –تحویل کودک بھ و تحویل گرفتن او از کودکستان 
اگر ید و بتوانند کودک را تحویل گرفتھ یا با او خداحافظی کنند. ه اکنان ببینند کھ شما آمدمھم است کھ با کارکنان تماس بگیرید تا کار

قرار است فرد دیگری فرزند شما را بھ کودکستان تحویل دھد یا تحویل بگیرد، ھمیشھ بھ کارکنان اطالع دھید. اگر پدر/مادر تأیید 
 باشد کودکستان حق ندارد کودک را بھ فرد دیگری تحویل دھد. یا اطالع نداده نکرده 

وقتی فرزند شما مریض باشد بایستی در خانھ بماند. ھمیشھ وقتی فرزندتان مریض است بھ کودکستان تلفن کنید و اطالع  –بیماری 
 کودکستان تلفن کنید و اطالع دھید. دوقتی پس از پایان بیماری فرزندتان می خواھد بھ کودکستان بازگردد نیز روز قبل بھ کودھید. 

بتواند در فعالیتھای روزانۀ کودکستان شرکت کرده و مھم است کھ حال کودک قبل از بازگشت بھ کودکستان خوب شده باشد تا 
وز احتمال سرایت بیماری بھ دیگران کاھش یافتھ باشد. اگر کودک تب داشتھ باشد مھم است کھ قبل از بازگشت بھ کودکستان یک ر

  بدون داشتن تب را در خانھ مانده باشد. 

بدون عالئم بیماری باشد تا بتواند ساعات  48در صورت بروز آنفلوانزای شکم/استفراغ/اسھال کودک بایستی حداقل دو شبانھ روز، 
 ایستی در خانھ بماند.بھ کودکستان بازگردد. بعلت خطر شدید سرایت بیماری بردار/خواھر کودک مبتال بھ نیز آنفلوانزای شکم نیز ب



 ساعات مشروحۀ زیر در کودکستان ھای مختلف فرق می کنند. –یک روز عادی در کودکستان 

 بازی، نقاشی و غیره می پردازند.بھ صبح کودکستان باز می شود. کودکان تا وقت صرف صبحانھ  30/6ساعت 

 صبحانھ ِسرو می شود. 8ساعت 

بخش یاز فعالیتھای  لیتھای مختلفی مانند بازی، موزیک، فعالیتھای خالق ارائھ میگردد.مابین صبحانھ و نھار برای کودکان فعا
 کودکستان در ساعات پیش از ظھر در ھوای آزاد برگزار می شود. بھ کودکان میوه داده می شود. 

 نھار ِسرو می شود. 12ساعت 

پس از استراحت برای کودکان بند یا بھ قصھ گوش کنند. ھنگام نھار برای کودکان لحظھ ای آرامش فراھم می شود تا کودکان بخوا
 فعالیتھای داخلی یا در ھوای آزاد برگزار می شود تا وقت ِسرو کردن وعدۀ بین غذا فرا برسد.

 وعدۀ بین غذا ِسرو می شود کھ معموالً شیر و ساندویچ ساده است. 15ساعت 

 فعالیتھای داخلی یا در ھوای آزاد برگزار می شود. تا زمان رفتن بھ خانھ برای کودکان پس از وعدۀ بین غذا 

 کودکستان تعطیل می شود.  30/18ساعت 

کودکستان ھر روز در کودکستان مدتی را در ھوای آزاد بسر می برند. یعنی کودک بایستی لباس ھایی  –حضور در ھوای آزاد 
ھ الستیکی، کاپشن گرم، شلوار یکسره یا کاله تابستانی  م، چک، مثالً لباس بارانیمناسب باشند کھ برای آب وھوای مختلفداشتھ باشد 

تا بتواند در صورتی  )بلوز/پیراھن/تی شرت، جوراب، لباس زیرنیز نیاز دارد (شلوار، لباس اضافی داشتھ باشد. فرزند شما بھ 
 لباسھایش خیس یا کثیف شود، آنھا را عوض کند. 

سالھ لحظھ ای آرامش ھمراه با کتاب خواندن  5تا  3برای کودکان حت می پردازند. ھنگام نھار کودکان بھ نوعی استرا –استراحت 
ی اخل روی تشک یا در کالسکھ در ھوامی توانند قدری در فضای دسالھ  3تا  1با صدای بلند ارائھ می شود. کودکان کوچکتر از 

 زاد بخوابند. راسر سال در کالسکۀ خود در ھوای آدر سکودکان می توانند آزاد استراحت کنند یا بخوابند. در برخی از کودکستانھا 

وعده ھای غذا رایگان ھستند. اگر کودک بھ غذای بھ کودکان در کودکستان صبحانھ، نھار و وعدۀ بین غذا داده می شود.  –غذا 
 رژیمی بخصوصی نیاز دارد بایستی بھ کودکستان اطالع داده شود. 
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