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توجيهية  لزيارة  خطط 
•   الزيارة التوجيهية قبل ان يبدأ طفلك بيئته الجديدة ستمنحه فرصة 

الستكشاف تلك البيئة.

•   يمكنهم البدء في إقامة عالقة مع المربّين ومقابلة أطفال آخرين 
في الخدمة وهو يشعر باألمان ألنك بجواره. وسيكون تعريف 
طفلك بمقدمي الرعاية البدالء ومكان الرعاية فائدة كبيرة لهم.

•   ناقش اهتمامات طفلك وروتينه وطقوسه مع المربّين.

•   قد تتمكن الخدمة أيضاً من تزويدك بدليل أسري في هذا الوقت. 
ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات حول عمل الخدمة 

وسياساته وإجراءاته الرئيسية التي قد تساعدك على التخطيط 
لمساعدة طفلك على االستقرار في الخدمة.

كيف يمكنك مساعدة طفلك على االستقرار في 
خدمة رعاية الطفولة المبكرة؟

يمكن أن تكون بدء خدمة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة تجربة عاطفية لك ولطفلك. ويمكن أن يواجه األطفال 
على وجه الخصوص بعض الصعوبة في االستقرار في بيئة جديدة، خاصةً إذا وجدوا صعوبة في االنفصال عن األسرة أو 

مقدمي الرعاية المألوفين لهم.

تقدم ورقة المعلومات هذه بعض االقتراحات التي يمكن أن تساعدك في دعم طفلك أثناء فترة االستقرار، وستحتاج بالطبع إلى 
التحلي بالصبر ألنهم قد يبكون أو يكونون غاضبين أو يمرون بنوبات غضب عندما يعتادون على البيئة الجديدة.

لالنفصال  تحضيرهم 
•   اترك طفلك مع أجداده أو أصدقائك لبضع ساعات كل يوم حتى 

يعتاد على غيابك.

•   تحدث مع طفلك عن خدمة رعاية الطفولة المبكرة وأخبره أنك 
سعيد وواثق من أنه سيقضي وقتاً ممتعاً وسيحصل على الرعاية.

•   إذا أمكن، ابدأ بأيام أقصر أو أقل ثم قم تدريجياً بزيادة الوقت 
الذي يقضونه في الخدمة. وبمجرد أن يطوروا روتيناً ثابتاً، يجب 

أن يشعروا أكثر باالرتياح.

•   ال تدع عواطفك أو مخاوفك تؤثر في طفلك. فحاول كبح دموعك 
عند نزولها.

•   قل “وداعاً” بثقة وطمأنه عندما تغادر بأنك )أو أي شخص آخر( 
ستعود الحقاً ألخذه.

•   امنح طفلك الوقت الكافي لتوديعك في الصباح. واحرص على 
الوصول إلى الخدمة مبكراً حتى يكون لديك الوقت إلعداد طفلك 

لقضاء يوم سعيد.
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بالراحة إشعره 
•   اسأل طفلك عما إذا كان يرغب في أن يأخذ معه لعبته المفضلة 

أو كتاب األلوان المفضل إلى الخدمة.

•   ابحث عن المربّي المفضل الذي يمكن أن تترك لديه طفلك عندما 
توصله لقضاء يومه هناك.

•   امكث بعض الوقت لجعل طفلك ينخرط في نشاط مفضل له قبل 
أن تغادر.

•   أبلغ الخدمة الخدمة بما يريح طفلك وناقش كيفية إدارتك لألنشطة 
أو األوقات التي يكون فيها غير مستقر خالل اليوم. على سبيل 
المثال، هل لدى طفلك لعبة أو بطانية تساعده على االستقرار؟

•   أظهر التعاطف- تحدث مع طفلك إذا رأيته في الصباح مستاًء في 
طريقك إلى مركز رعاية الطفل. ويُنصح بعدم إخباره بمخاوفك، 

ولكن أخبره أنه سيكون على ما يرام. واطلب منه التعبير عن 
مشاعره لك، واستمع إليه وأخبره أن ما يشعر به أمر طبيعي 

وهذه خطوة كبيرة بالنسبة له وهو يكبر.

•   حيثما أمكن، قم بتنظيم مواعيد اللعب خارج الخدمة. وسيساعد 
ذلك طفلك على الشعور براحة أكبر مع األطفال اآلخرين في 

الخدمة.

طفلك تشجيع 
•   في كل مرة تذهب فيها ألخذ طفلك من الخدمة، 

أخبره أنه قام بعمل عظيم في ذلك اليوم.

•   شجع طفلك الصغير على تحضير حقيبته باألساسيات التي 
يحتاجها لهذا اليوم. وإذا كان صغيراً ال يستطيع إعداد حقيبته 
بنفسه، فاسأله عما إذا كان يرغب في أخذ لعبة / كتاب معه. 

وضع شيئاً مطمئناً ضمن الحقيبة، أي لعبة أو بطانية مألوفة له 
من المنزل.

•   خذ الوقت الكافي إلجراء محادثة لطيفة على مائدة اإلفطار. 
وأخبره بالوقت الذي ستعود فيه ألخذه، ومن الممكن أن تعرض 

عليه مكافأة إذا تصرف بشكل جيد في مركز الطفولة المبكرة.

•   من االستراتيجيات المفيدة التحدث مع األطفال وتشجيعهم على 
التعبير عن أي مخاوف أو شواغل قد تكون لديهم.

من أجل راحة بالك، قد يكون من المفيد االتصال بالخدمة الحقاً 
لمعرفة حالة استقرار طفلك. غالباً ما يستقر األطفال الذين يشعرون 

بالضيق الشديد عند تركهم بسرعة كبيرة وسعادة بمجرد انتهاء 
االنفصال الفعلي. ويجب أن تتيح لك الخدمة االتصال بهم على مدار 

اليوم.
قد ترغب أيضاً في التحدث إلى المربّين في مركز رعاية األطفال 

حول كيفية دعم انتقال طفلك بشكل أفضل.
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كيف يمكن أن تساعد الخدمة طفلك على االستقرار؟
يجب أن يُظهر المربّون في الخدمة أيضاً شيئاً من االنفتاح 

والحساسية لمساعدة طفلك وأسرتك على االستقرار. تتضمن بعض 
الطرق المهمة للقيام بذلك ما يلي:

•   تزويدك بمعلومات شفهية و / أو مكتوبة حول ما يجب فعله 
خالل عملية مساعدة طفلك على االستقرار وإعطائك نصائح 

بشأن االستقرار أثناء هذه العملية.

•   إخطارك بمعلومات حول استقرار طفلك، والسعي بنشاط 
للحصول على معلومات مستمرة منك حول احتياجات طفلك 

واهتماماته.

•   دعوتك لالتصال بالخدمة أو زيارتها

•   موافاتك بمعلومات حول أي شيء قد يحدث في الخدمة قد يؤثر 
على استقرار طفلك. على سبيل المثال، عدم وجود األشخاص 

الرئيسيين الذين يعملون مع طفلك.

•   مراجعة عملية استقرار طفلك معك لتحديد كيف تسير االمور.

إعادة التواصل مع طفلك بعد يوم في مركز 
المبكرة  الطفولة  رعاية 

إنها ليست مجرد تجربة جديدة لطفلك، بل من المهم 
أيضاً أن تتعرف على شعور طفلك حيال الذهاب إلى خدمة 

التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وسيساعدك ذلك 
على التواصل مع طفلك وبناء عالقة قوية معه.

بعد أخذه من خدمة الرعاية، امنحه انتباهك الكامل، فقد يكون 
غاضباً ألنه لم يراك طوال اليوم، لذا أغمره بكل الحب قدر 

المستطاع.
قم بإجراء محادثة هادفة معه بعد انقضاء يومه في الخدمة.

إليك بعض االقتراحات:
•   اسأل طفلك عن أنشطته المفضلة التي يقوم بها خالل اليوم.

•   تحدث معه عن األصدقاء الذين تعرف عليهم. واطلب منه ذكر 
أسماء بعض األطفال الذين تعرف أن طفلك تصاحب عليهم أو 

يقضي وقتاً في اللعب معهم.
•   إذا كانت الخدمة توفرالطعام، فاسأل طفلك كيف كان الطعام 

ومع من تناوله.
•   تحدث معه عن المربّي المفضل له في الخدمة وما يعجبه فيهم.

•   اسأله عما إذا كان المربّي قد قرأ له أية قصة، وما هي، وما 
الذي أعجبه فيها.

•   اذكر بعض العناصر التي قد يراها طفلك أو يلعب بها في 
الخدمة، ألن ذلك يساعده على تذكر المواقف. فعلى سبيل 

المثال، اسأله عما صنعه هو وأصدقاؤه بالمكعبات.
•   اسأله عما إذا كان قد تعلم شيئاً جديداً.

•   استخدم الصور أو المالحظات المقدمة من المربّين في الخدمة 
في المحادثة. على سبيل المثال، “انظر إلى هذه الصورة الجميلة 

لك في حفرة الرمل، وكيف كان شعورك وأصابع قدميك في 
الرمال؟ “


