
مرحباً بكم في الروضة
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 من المستحسن على األطفال الذين ال يتكلمون
 اللغة الكرواتية كلغة أولى اإللتحاق بالمرحلة

التمهيدية قبل عامين من بداية الدراسة االبتدائية

لماذا ذهاب األطفال الى الروضة أو الحضانة أمر جيد؟

متى يمكن تسجيل األطفال في الروضة أو الحضانة؟

األطفال الذين يلتحقون بالروضة:
ُيكونوا صداقات جديدة·

يتعلموا عن طريق اللعب·
بية· اة السل اللعب يسهل التغلب على تجارب الحي ب

لغة الكرواتية· اً يتعلموا ال لعب

 للطفل بعمر الستة أشهر الحق بالتسجيل في الروضة. في كرواتيا ال
ياء االمور أطفالهم في رياض األطفال قبل أن يبلغوا عام  يسجل معظم أول

والدين )األم على األغلب( في المنزل كامل من العمر وبذلك يبقى أحد ال
لغاية عيد ميالد الطفل األول.

المرحلة التمهيديةالروضةالحضانة

لألطفال
من 6 أشهر

الى 3 سنوات

لألطفال
من 3 سنوات
الى 6 سنوات

لألطفال
من 6 سنوات

الى بداية
المدرسة

  وفقا للدستور الكرواتي يحق ألطفال المهاجرين أو
يا اإللتحاق برياض األطفال. المقيمين في كروات



ما هي أوقات الدوام في روضة األطفال؟

أيام العطل والمناسبات الرسمية

 تفتح الروضة أو الحضانة أبوابها أمام األطفال من اإلثنين إلى
الجمعة وال تعمل في عموم البالد أيام نهاية األسبوع )السبت

واألحد( وأيام العطل والمناسبات الرسمية .

لألطفال إمكانية اإللتحاق ببرنامج الروضة القصير أو الطويل

ياء االمور أطفالهم إلى الروضة أو الحضانة  عادًة ما يجلب أول
اًحا بين الساعة 7.30 و 8.30 صب

ويأخذونهم بعد انتهاء الدوام بين الساعة 3.30 و 5.30 مساًء

المناسبة الشهر اليوم

عيد رأس السنة الميالدية 1 1
عيد الظهور اإللهي أو عيد الغطاس 1 6

عيد الفصح يتغير كل سنة
أثنين عيد الفصح يتغير كل سنة

عيد العمال 5 1
عيد الجسد يتغير كل سنة

فاشية يوم الكفاح ضد ال 6 22

المناسبة الشهر اليوم

العيد الوطني 6 25
يوم النصر 8 5

تقال السيدة العذراء عيد إن 8 15
يوم االستقالل 10 8

عيد جميع القديسين 11 1
عيد الميالد 12 25

يوم القديس ستيفن 12 26

ساعات6 - 2

أقصى حد 10 ساعات

الخروج
15:30 - 17:30 7:30 - 8:30

القصير

القدوم

الطويل

هل يحتاج األطفال الذهاب الى الروضة؟

ما المطلوب لتسجيل الطفل في الروضة؟

 على جميع األطفال االلتحاق بالروضة قبل عام واحد من بدء الصف
 األول االبتدائي على أقل تقدير. لألطفال الذين يبدؤون المدرسة في العام

اً ما ب  الالحق تعرف مرحلتهم هذه بالمرحلة التمهيدية وغال
 تكون هذه المرحلة ضمن برنامج الروضة ولكن قد تكون في بعض

االحيان ضمن برنامج المدرسة أيضاً.

 االلتحاق بالمرحلة التمهيدية )مرحلة ما قبل المدرسة( لمدة ال تقل عن
قدم المرحلة التمهيدية )مرحلة  250 ساعة دراسية حاجة لجميع األطفال. ُت

لفة: قد تكون بشكل يومي لعدة ساعات   ما قبل المدرسة بطرق( مخت
أو لعدة أيام في األسبوع.

الية لغرض تسجيل الطفل في الروضة أو الحضانة: ت يتوجب جلب األوراق ال
شهادة الميالد أو أية وثيقة أخرى تحمل

معلومات كافية عن والدة الطفل. 

تقرير طبي من طبيب األطفال )يمكن للطبيب
م يكن ملقحاً في السابق(.  لقيح الطفل إذ ل ذاته ت

ملىء وتوقيع طلب تسجيل الطفل في الروضة أو
الحضانة )يمكنكم الحصول على الطلب في الروضة ذاتها (.

أييد تدل على مكان إقامة الطفل. وثيقة ت
والدين أو للوصي. ل نسخة عن بطاقات الهوية الشخصية ل

.1

.2

.4

.5

.3

250
المرحلة التمهيدية

ساعة



ما إحتياجات الطفل في الروضة أو الحضانة؟

شبشب أو شحاطة
بيجامة
جوارب

ية أو غيارات مالبس داخل
حفاضات

زجاجة أو قنينة صغيرة
دمية أو لعبة الطفل المفضلة

شبشب أو شحاطة
بيجامة اذا احتاج الطفل الى

راحة يومية
فرشاة اسنان

معجون اسنان
دمية أو لعبة الطفل المفضلة

 تقدم للطفل وجبة طعام في حال بقائه في الروضة أو الحضانة لمدة
تفوق الساعتين

 في حالة الحساسية أو التحفظ على بعض أنواع األطعمة ألسباب
م باالمر والذي بدوره سيحرص  دينية أو غيرها يرجى إبالغ المعل

على تقديم وجبة مناسب لطفلكم.

ماذا لو أن الطفل ال يأكل بعض أنواع األطعمة؟

وجبة خفيفة
+

وجبة غداء

وجبة خفيفة

الحضانة 0 – 3

ساعات اكثر من 4 ساعات2 – 4

الروضة 4 – 6

ما تكاليف رياض األطفال في كرواتيا؟

ماذا لو كان الطفل يعيش بعيداً عن الروضة أو الحضانة؟

 يعتمد سعر الروضة أو الحضانة على الئحة القوانين التي تتبعها
المدينة أو المقاطعة.

ياء امورهم على حق اللجوء لذين حصل أول  روضة األطفال مجانية ل
في جمهورية كرواتيا.

ياء لذين تقدم أول  روضة األطفال غير مجانية في أغلب األحيان ل
ية )اللجوء( في جمهورية امورهم بطلب الحماية الدول

م يتخذ قرار نهائي بالقضية بعد. كرواتيا ول
المرحلة التمهيدية )التي مدتها 250 ساعة دراسية على أقل تقدير(

مجانية لجميع األطفال قبل عام واحد من بدء الدراسة.

ا ًق  ُيسجل الطفل في أقرب روضة أو حضانة من المنزل )التسجيل وف
 لمحل اإلقامة(. يأمن نقل مجاني للطفل في حال عدم وجود أماكن
 شاغرة في روضة األطفال األقرب أو لوجود اي سبب اخر لتسجيل

  الطفل في روضة أو حضانة أخرى تزيد مسافتها الكيلوميترين عن
المنزل.

VRTIĆ



م واحد أو معلمان مع مجموعة )شعبة( واحدة  معلم/معلمة: يعمل معل
.من األطفال

 فريق الخدمة المهنية: يتكون الفريق المهني في الروضة أو
 الحضانة من المرشد التربوي والمرشد النفسي واخصائي الكالم
والنطق وموظف طبي ولكل منم دور مهني محدد. يتعاون فريق

ياء االمور.  الخدمة المهنية بشكل وثيق ومستمر مع المعلمين وأول
مدير/مديرة: يدير الروضة أو الحضانة. 

موظفون آخرون: الطباخون وعمال النظافة والصيانة. 

لغة الكرواتية مشكلة أو عائق عند التواصل  قد تمثل عدم معرفة ال
م أو غيره من موظفي الروضة أو الحضانة. في تلك  مع المعل

 الحالة حاولوا استخدام أي لغة أجنبية أخرى تجيدوها )كاإلنجليزية
 أواأللمانية أوالفرنسية(. كما أن الستخدام التكنولوجيا كالهواتف

ية ابليت( دور في تسهل عمل ت  المحمولة أو األجهزة اللوحية )ال
لترجمة أو اي تطبيق التواصل فال تتردد في استخدام تطبيق جوجل ل

اخر تفضلوه.

 إذا كانت لديكم اية مشكلة أو سؤال أو معضلة مع طفلكم فال تترددوا
م بأن يوجهكم الى فريق الخدمة لمعل م مع معلمه. كما ل تكل  في ال

 المهنية في الروضة أو الحضانة إذا كانت المشكلة تستدعي لذلك أو
اذا كانت ضمن مجال إختصاصهم.

ماذا لو إنني ال أتكلم اللغة الكرواتية؟

بمن علينا اإلتصال اذا كانت لدينا مشكلة مع طفلنا؟

من يعمل في الروضة أو الحضانة؟ ما دور أولياء االمور وما المتوقع منهم؟

 من المحتمل بأن هذا أول إنفصال للطفل عن أفراد اسرته ولذلك
 تعتبر مرحلة البدء بالذهاب الى الروضة أو الحضانة تغيير في
اة الطفل وحياة جميع أفراد األسرة. فيما يلي  غاية األهمية في حي

بعض النصائح حول كيفية التحضير لهذه المرحلة:

 في حال عدم تمكنكم من أخذ طفلكم من والى الروضة أو الحضانة
تأكد بأن يقوم باالمر شخص راشد وموثوق به  لسبب معين فعليكم ال
م مسبقاً. ال يسمح بأخذ الطفل   عوضاً عنكم كما وعليكم إعالم المعل

من والى الروضة أو الحضانة برفقة شخص قاصر.

لذهاب الى الروضة أو تأكيد على سالسة مرحلة اإلعداد ل ال
الحضانة والعمل على تأمين وقت كافي لذلك.

 دعوا طفلكم يأخذ معه دميته )لعبته( المفضلة أو أي شيء أخر
  مرتبط به كمصاصته أو وسادته لتسهيل األيام األولى في الروضة

أو الحضانة.

  االنتظام بجلب طفلكم الى الروضة أو الحضانة خالل األشهر
األولى والحرص على عدم الغياب اال في حالة المرض.

 تعويد الطفل على الروضة أو الحضانة بشكل تدريجي والحرص
  على أن يقضي في أيامه األولى بين النصف ساعة والساعة

ونصف فقط.

  إقضوا األيام األولى في الروضة أو الحضانة مع طفلكم وبذلك
ياء امورهم. ستتعرفوا على المعلمين وبقية األطفال وأول


