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اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ﮐﻤﻮن "ﺷﻮوده" ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺪام ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﮥ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺮرات و ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد را در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﻤﻮن "ﺷﻮوده" را واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن – ﺑﮫ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﻮدک رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪت آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ھﺮ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک ھﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک ھﺴﺘﯿﺪ در ﻣﺪت آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری روزھﺎی ﮐﻮدک در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اطﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ وھﻤﺰﻣﺎن از اﻣﮑﺎن
ﺷﺮح ﻋﻼﺋﻖ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر -ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﻤﻮن "ﺷﻮوده" ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﺎﻋﺖ  6/30ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  18/30ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ – ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ در وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اطﻼع دھﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر/ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﻖ دارد وﻗﺘﯽ ﭘﺪر/ﻣﺎدر او ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺮادر/ﺧﻮاھﺮ او در ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﯾﺎ ﭘﺪر/ﻣﺎدر ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر
اﺳﺖ 15 ،ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺼﻮب ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮود.
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﻤﮕﺎﻧﯽ – ﮐﻮدک از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ  3ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ از ﺣﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﺣﻖ دارد  15ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺪرﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر/ﻣﺎدر ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮود.
روزھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی – ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﭼﮭﺎر روز در ﺳﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ .روز
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ از دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اطﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ادﻏﺎم ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﮭﺎ – ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﮭﺎ در روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آن ﻣﯿﺮود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺪت ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدک آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺮاه ﮐﻮدک در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻮدک ﺑﮫ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ او از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن – وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﯾﺎ از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮدک را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اطﻼع دھﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺪر/ﻣﺎدر ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﮑﺮده ﯾﺎ اطﻼع ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری – وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ھﻤﯿﺸﮫ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ و اطﻼع
دھﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد ﻧﯿﺰ روز ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﮐﻮد ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ و اطﻼع دھﯿﺪ.
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎل ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی روزاﻧﮥ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺗﺐ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ روز
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺐ را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺷﮑﻢ/اﺳﺘﻔﺮاغ/اﺳﮭﺎل ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺷﺒﺎﻧﮫ روز 48 ،ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮدار/ﺧﻮاھﺮ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻧﯿﺰ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﯾﮏ روز ﻋﺎدی در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن – ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮوﺣﮥ زﯾﺮ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  6/30ﺻﺒﺢ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺳِﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و ﻧﮭﺎر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ،ﻣﻮزﯾﮏ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺧﻼق اراﺋﮫ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺨﺶ ﯾﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﺶ از ظﮭﺮ در ھﻮای آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﻮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ  12ﻧﮭﺎر ﺳِﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎم ﻧﮭﺎر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻟﺤﻈﮫ ای آراﻣﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﮫ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ در ھﻮای آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻗﺖ ﺳِﺮو ﮐﺮدن وﻋﺪۀ ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  15وﻋﺪۀ ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﺳِﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﯿﺮ و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺳﺎده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از وﻋﺪۀ ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﺗﺎ زﻣﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ در ھﻮای آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ  18/30ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر در ھﻮای آزاد – ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﺮ روز در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺪﺗﯽ را در ھﻮای آزاد ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای آب وھﻮای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻟﺒﺎس ﺑﺎراﻧﯽ ،ﭼﮑﻤﮫ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﮐﺎﭘﺸﻦ ﮔﺮم ،ﺷﻠﻮار ﯾﮑﺴﺮه ﯾﺎ ﮐﻼه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻟﺒﺎس اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارد )ﺷﻠﻮار ،ﺑﻠﻮز/ﭘﯿﺮاھﻦ/ﺗﯽ ﺷﺮت ،ﺟﻮراب ،ﻟﺒﺎس زﯾﺮ( ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﻮد ،آﻧﮭﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﺣﺖ – ھﻨﮕﺎم ﻧﮭﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  3ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﮫ ﻟﺤﻈﮫ ای آراﻣﺶ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  1ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪری در ﻓﻀﺎی داﺧﻞ روی ﺗﺸﮏ ﯾﺎ در ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ در ھﻮای
آزاد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﮭﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل در ﮐﺎﻟﺴﮑﮥ ﺧﻮد در ھﻮای آزاد ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.
ﻏﺬا – ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﻧﮭﺎر و وﻋﺪۀ ﺑﯿﻦ ﻏﺬا داده ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬا راﯾﮕﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻏﺬای
رژﯾﻤﯽ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اطﻼع داده ﺷﻮد.

