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مقدمة
يحتاج األطفال للبالغين الذين يدعمون ويشّجعون ويتحملون 

المسؤولية ويساعدون بعضهم بعضاً وممن لديهم توقعات إيجابية 
ويضعون القواعد الناظمة. إنها األفكار األساسية في القواعد التي 
أنشأناها في حضانة بلدية اوبساال عن كيفية التعاون بين الحضانة 

والمنزل.
 

نعلم بأن التعاون الجيد بين الحضانة والمنزل عامالً للنجاح في تعلم 
الطفل وتطوره. تضع الحضانة األطفال أمام تحديات صغيرة

وكبيرة. تُكتسب المهارات وتُحل المشاكل وتُعالج النزاعات وتُطور 
المقدرات ويكون التعاون مع اآلخرين محترماً. يحتاج األطفال 
للبالغين الذين يساعدون بعضهم بعضاً في تلك التحديات. تعتبر 

النية واإلرادة المشتركة ضروريتين من أجل ذلك.

يتطلب التعاون الجيد الوضوح منذ البداية بمعرفة مسؤولية كل 
واحد وكيف تبدو أساليب التعاون وما الذي سيتم التعاون عليه. هنا 

يمكننا التعاون من أجل مصلحة األطفال.

يعتبر التعاون الجيد بين الحضانة 
والمنزل عامالً للنجاح في تعلم 

الطفل وتطوره.



هدف التعاون بين الحضانة والمنزل
بأن تتعاون الحضانة مع المنزل بالمساعدة لتحديد أفضل 	 

إمكانيات لحصول الطفل على فرصة للتطوير والتعلم في 
الحضانة.

بأن يكون لدى الحضانة والمنزل نفس الرؤيا والتفهم عن 	 
هدف ومهمة الحضانة.

بأن يدعم الحضانة والمنزل كٌل على حدا وسوياً األطفال 	 
بأفضل طريقة في تعلمهم وتطورهم.



مسؤوليات وتوقعات
لقد ُحددت مسؤولية الحضانة وبشكل واضح في قانون المدارس 

ومخطط التعلم. يقود ويقسم مدير الحضانة العمل. لدى بلدية 
اوبساال تنظيم بحيث يكون لدى مدير الحضانة إمكانية تحويل 

بعض المسؤوليات لمعاونه. إنها الحصانة من يقرر كيف يجب أن 
يتم تنظيمها وكيف يجب أن تتوزع الموارد وكيف تعمل الحضانة 

من أجل بلوغ أهدافها.

وفقـاً لقاـنون األبـوين ولمخطط التعلم في الحضانـة تقـع على 
عـاتق أولياء األمور مسؤولية تربية وتطوير أطفالهم. تُكّمل 

الحضانة دور المنزل وتعطي كل طفل إمكانية التطوير الفعال 
والمتعدد الوجوه. يُقام عمل الحضانة مع األطفال على التعاون 

المتقارب مع المنزل.

مسؤوليات الحضانة
أن ينطلق التعلم من هدف مخطط التعلم والقواعد.	 

أن يتغير ويتأقلم التعلم انطالقاً من اهتمامات واحتياج 	 
وإمكانيات الطفل.

أن يعرف أولياء األمور مهام وأهداف وأساليب عمل 	 
الحضانة.

أن يحصل أولياء األمور على الدعم في مسؤولياتهم في تربية 	 
وتطور ونمو األطفال.

أن يُقدم ألولياء األمور محادثة التطور المتعلقة بتعلم وتطور 	 
الطفل.

أن يحصل أولياء األمور على معلومات حول التغييرات في 	 
الحضانة والتي تخص تعلم وتطور الطفل.

أن يتم التواصل مع أولياء األمور بأسرع وقت عند الحاجة.	 

أن تؤخذ وجهات نظر أولياء األمور بعين االعتبار عند 	 
تخطيط وتنفيذ النشاط.

توقعات الحضانة من أولياء األمور
تحمل المسؤولية عن تربية وتطور الطفل.	 

المشاركة في االجتماعات والمحادثات التي تقدمها الحضانة.	 

االحاطة بالمعلومات من الحضانة عن تعلم وتطور الطفل.	 

تزويد الحضانة بمعلومات تواصل صحيحة عن أولياء 	 
األمور.

التواصل مع موظفي الحضانة عند االستفسار عن الطفل.	 



أساليب وفحوى التعاون
لدينا أساليب مختلفة من أجل الحصول على المعلومات وإجراء 
الحوارات ضمن تعاوننا مع المنزل. يمكننا بمساعدة ذلك نتحمل 

المسؤولية سوياً من أجل التعاون لمصلحة الطفل.

معلومات
توجد معلومات عن إدارة البلدية ومتابعة عمل الحضانات على 

موقع البلدية اإللكتروني: )www.uppsala.se(. توجد معلومات 
خاصة عن الحضانات على موقع كل حضانة. تعطى معلومات عن 
التغيرات واألحداث المعاصرة بالتواصل اليومي مع أولياء األمور، 

على سبيل المثال من خالل رسائل أسبوعية أو شهرية.

محادثة تمهيدية
تتم المحادثة التمهيدية بالتزامن مع بدء الطفل بالحضانة. تهدف 

المحادثة إلى معرفة الحضانة لخلفية الطفل. وذلك لتتمكن الحضانة 
من تلبية حاجة الطفل. كما تهدف المحادثة أيضاً إلى إنشاء عالقة 

جيدة مع العائلة وإعطاء أولياء األمور معلومات عن الجانب 
العملي التربوي للحضانة والرؤيا عن المشاركة العائلية وأيضاً 
معلومات عن األشياء الالزمة أثناء وجود الطفل في الحضانة. 

الحضانة هي من تقوم بالدعوة لهذه المحادثة.

محادثة التطور
تعتبر محادثة التطور منبراً يُدعى إليه أولياء األمور إلجراء 

محادثة عن الطفل. تهدف المحادثة إلى التحدث مع أولياء األمور 
عن مدى انسجام وتطور وتعلم الطفل في وخارج الحضانة.

تساهم محادثة التطور برفع مستوى المعرفة لدى التربويين وأولياء 
األمور عن كل طفل وأيضاً تُشّكل أساساً لمخطط التربوي وتطور 

نشاط الحضانة.

اونيكوم )Unikum(، منصة رقمية
تستخدم كافة الحضانات البلدية نفس المنصة الرقمية والتي تدعى 

.)Unikum( اونيكوم

إن الهدف من المنصة هو إعطاء إمكانية أكبر لمتابعة تطور وتعلم 
الطفل. كما تُسّهل التواصل والتعاون بين الحضانة والمنزل.

منبر للتشاور
يوجد في كل حضانة منبر واحد أو أكثر للتشاور مع األطفال 

وأولياء األمور. يهدف المنبر وبشكل رئيسي إلى تشكيل تجمع 
بحيث يمكن ألولياء األمور طرح اقتراحات ووجهات نظر في 
مسائل مختلفة. ال يجب أن تُعالج قضايا تخص األطفال واآلباء 
والموظفين بشكل شخصي على المنبر. كما يمكن أن يتضمن 
التشاور إعطاء معلومات عن القرارات القادمة لمن يتعلق به 

القرار.

أمثلة عن المنبر:

مجلس الحضانة - يعطي معلومات عن القرارات القادمة.	 

لقاءات الحصول على المعلومات أو اجتماعات اآلباء - يمكن 	 
ألولياء األمور طرح اقتراحات ووجهات نظر في مسائل 

مختلفة في هذا التجمع.

نشاطات مثل استراحة القهوة، الزيارات المفتوحة للجميع، 	 
الحفالت حيث يمكن طرح االسئلة وتقديم وجهات النظر 

واألفكار، إلخ.

محادثات التطور.	 



معالجة القلق والشكاوى
في حال لدى أولياء األمور قلق أو وجهات نظر عن وضع الطفل 
في الحضانة يجب أوالً التواصل مع الموظفين في الحضانة وثانياً 
مع معاون مدير الحضانة. في حال يتعلق القلق أو وجهات النظر 
بمسائل النشاطات أو التنظيم فيجب أوالً التواصل مع معاون مدير 

الحضانة وثانياً مع مدير الحضانة.

كما يمكنك تقديم وجهات النظر أو الشكاوى على موقع بلدية 
www.uppsala.se :اوبساال اإللكتروني



المتابعة والتطور
ال يظهر التعاون الجيد بين الحضانة والمنزل فقط من خالل وجود 

رغبة وهدف وتقاسم المسؤولية وأساليب قياسية بل يتطلب ذلك 
تطوراً وتحسناً أيضاً. لذا فإنه من الهام وجود متابعة عن كيفية 
التعاون بين الحضانة والمنزل وإن تقود المتابعة إلى إجراءات 

هدفها التطور والتحسين.

استقصاء ألولياء األمور
يحصل كافة أولياء األمور على استقصاء من اإلدارة التعليمية مرة 
في السنة. يتضمن االستقصاء أسئلة عن كيف يرى أولياء األمور 

وضع الطفل في الحضانة وأيضاً أسئلة عن كيف يسير التعاون بين 
الحضانة والمنزل.

تتم متابعة وتحليل االستقصاء بشكل داخلي في الحضانة التي 
تتحمل المسؤولية باتخاذ قرارات للتحسين عند الحاجة. يحصل 

أولياء األمور على التعليقات عن االستقصاء شفهياً أو كتابياً بحيث 
يتم إيجاز النتائج والتحليل واإلجراءات المتخذة. تمثل إجابات 
االستقصاء نقطة انطالق قيّمة في عمل الحضانة مع المتابعة 

والتطور.

من خالل الحوار الجيد والمتبادل يمكننا إعطاء األطفال أفضل 
إمكانيات من أجل التعلم والتطور في كل من المنزل والحضانة.



Uppsala kommun بلدية اوبساال
اإلدارة التعليمية

utbildningsforvaltningen@uppsala.se
 )Södertälje( تم جلب جزء من التوجيهات من بلدية سودرتاليا

حيث تم إنشاؤها من قبل مكتب التعليم بالتعاون مع السياسيين 
وأولياء األمور والعاملين في الحضانة.


