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٢٠١٩ ماع ةيدلبلا سلجم لبق نم هقيدصت مت

مقدمة

حتية طيبة
(Mai-Britt Beith) 

ماي-بريت بايث
رئيسة جلنة األطفال، الترفيه و التعليم

نتمنى لكم عماًل ناجحًا

 قامت بلدية يورينج بالتعاون املشترك على وضع سياسة طموحة حتدف الى تطوير العروضات واخلدمات يف مجال رعاية االطفال
 اليومية خالل االعوام القادمة.هذه السياسة تكونت بناء على تعاون مثمر بني اولياء األمور , اإلداريني , العاملني واللجنة

والسياسيني يف البلدية.

 تتوجه هذه السياسة الى كل من يعمل يف نطاق الرعاية اليومية لالطفال يف بلدية يورينج والى جميع من لديه االهتمام يف تطوير
خدمات وعروض رعاية االطفال اليومية.

 هذه السياسة ستعمل على وجود أفضل إطار و اولويات لضمان تطوير التعليم و التربية والرفاهية لألطفال الصغار. تنطلق هذه
 السياسة كجزء من سياسة جلنة االطفال , الترفيه والتعليم يف بلدية يورينج ومن السياسة الوزارية لقوانني ادارة واهداف التربية

والتخطيط التعليمي لالطفال.

 تثبت األبحاث العلمية ان العروض واخلدمات ذات اجلودة العالية تلعب دوراَ  كبيرًا يف حياة االطفال على النمطني البعيد
 والقريب. لذلك يكون العمل الدائم على تطوير العروض  واخلدمات يف رعاية االطفال مهم لبناء اطار حلياة جيدة للطفل , مما

يؤمن فرص متساوية جلميع االطفال ويساعد على تقويتهم للحياة املستقبلية.

 تعاونا على صياغة هذه السياسة ووضع اطار متني يدعو لتقوية اجلودة يف العمل التربوي ويدعم البيئة التعليمية لصغارنا من
االطفال يف البلدية.

 سنقوم اآلن بتطبيق هذه السياسة عمليا بطرق تعم بالفائدة على جميع مراكز الرعاية اليومية لالطفال. سيسعدني جداَ رؤية
التنفيذ ولدي الثقة التامة بأنها ستعم بالفائدة على جميع اطفالنا.
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أهداف نطاق الرعاية اليومية لالطفال يف بلدية يورجن
سياسة الرعاية اليومية مبنية من مبدأ واحد و خمسة أهداف استراتيجية تشمل جميع املعنيني يف نطاق الرعاية اليومية يف البلدية.

 األهداف اخلمسة تصف مستوى طموح البلدية املشترك من منطلق مجاالت اهتمام أقسام ومراكز الرعاية اليومية وهي : الشعور
باإلنتماء، الصحة، التعاون مع أولياء األمور، املواطنة، التعّلم و الرفاهية.

السياسة واسعة احملتوى و هناك ترابط بني األهداف اخلمسة املشتركة و تشمل جميع مراكز الرعاية اليومية يف البلدية.
 سيقوم كل مركز بالتعاون مع جلنة األهالي،و جلنة االهالي االدرية و جلنة العاملني يف املركز على ترجمة هذه األهداف الى اعمال

 تنفيذية و أهداف محددة. بالتعاون مع جلنة الرعاية اليومية يف البلدية وسيقوم كل مركز بإدالء تقارير عن تطور التنفيذ على صعيد
كل مركز.

  املبدأ األساسي
 يحق جلميع االطفال يف بلدية يورينج باحلصول على نطاقات تسنح لهم بالتعلم والرفاهية خالل

اوقاتهم يف مراكز الرعاية اليومية وتطويرها يف املجموعات التي ينتمي اليها االطفال يومياَ.

 تتاح الفرصة جلميع األطفال بالتطور ليصبحو أقوياء، معتمدين على النفس و ميلكون القدرة على
 التعامل مع احلياة.

األهداف االستراتيجية اخلمسة

الشعور باألنتماء:
ان يشعر جميع االطفال باالنتماء الى مجموعات حتتويهم مبا

يف ذلك من اختالف االفراد واخللفيات الفردية والثقافية 

التعاون مع أولياء األمور:
 أولياء األمور واملركز ملزمون بالتعاون لتقوية

التربية والتعليم والرفاهية لكل طفل

الصحة:
ان يشعر األطفال بالصحة الذهنية و البدنية

املواطنة:
ان يتطور كل االطفال ليصبحو

مواطنني دميقراطيني 

التعّلم و الرفاهية:
 يشارك جميع االطفال يف بيئة مطورة حيث التركيز

يكون على تعليم ورفاهية وتربية كل االطفال.
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الشعور باألنتماء

 نود يف بلدية يورجن خلق الفرصة لتواجد مجتمعات
 جيدةتصلح جلميع األطفال. املجتمعات اجليدة وتتأثر

 باحترام واحتواء االختالف. يجب ان يشعر جميع االطفال
 باالنتماء. هذا يعطي االطفال الفرصة للتطور كي يصبحو

اقوياء ومعتمدين على النفس.

الهدف:
 ان يشعر جميع األطفال باالنتماء

 مبشاركتهم يف املجتمع.
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الصحة

 نود يف بلدية يورجن إتاحة املساواة يف الصحة مهما كانت
 خلفية األطفال االجتماعية و الثقافية. الرفاهية و الشعور

 باإلرتياح يلعبون دورا فعاال يف التعّلم و تطوير الطفل.
 لذلك يجب على كل عرض للرعاية ان يتيح الفرصة لكل
 طفل بحياة ميلؤها النشاط والصحة وتوعية االدراك حول

الصحة البدنية والنفسية.

الهدف:
 ان يشعر األطفال بالصحة

الذهنية و البدنية والرفاهية.
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التعاون مع أولياء األمور

 نود يف بلدية يورجن اإلصرار على اولوية و أهمية التعاون مع
أولياء األمور. نرى اولياء االمور شركاء

مهمون واساسيون.

 لذلك يجب املشاركة واجلدية من كل االطراف على بناء هذا
 التعاون بواسطة احلوار والتفاني واالحترام املتبادل لتحقيق

الهدف الذي يتضمن خلق افضل فرص للتعليم
وتطوير كل االطفال.

الهدف:
 أولياء األمور واملركز ملزمون بالتعاون لتقوية

التربية والتعليم والرفاهية لكل طفل
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املواطنة

 نود يف بلدية يورجن ان ينشأ الطفل و يصبح مواطنا دميقراطيًا.
 املواطنة مبنية على أسس و مبادئ مثل، احلوار، تقّبل

 اآلخرين، االحترام املتبادل، رحابة الصدر - بهذه املبادئ
 سيكون التعامل مع اآلخرين يف املركز. يتدرب األطفال

 على النشاط و املشاركة االجتماعية يف املركز و املجتمع على
السواء لتحمل املسؤلية االجتماعية.

الهدف:
 ان يتطور األطفال ليصبحو

مواطنني دميقراطيني.
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التعّلم و الرفاهية

 نود يف بلدية يورينج اعطاء افضل الفرص لتكوين طفولة
 جميلة حيث يحصل كل طفل على فرصته يف التعلم

 والرفاهية بالرغم من اختالف اخللفية االجتماعية والثقافية.
 مما يحتم ان يتواجد الطفل يف بيئة مكونة من مربيني واداريني

متفانيني يف عملهم لصنع بيئة ومجتمعات حتث على
تطوير وتعليم االطفال. 

الهدف:
 يشارك جميع االطفال يف بيئة مطورة حيث التركيز

يكون على تعليم ورفاهية وتربية كل االطفال.
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بلدية يورينج
جلنة األطفال و التعليم
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