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مراكز استقبال الطفولة مراكز استقبال الطفولة مراكز استقبال الطفولة 

   الصغيرةالصغيرةالصغيرة

ضمموممسى بظمم ممممم ممس         -
بلطفْلة ّبلعِس علٔ 

صممممممممم ممممممممم مممممممممِمممممممممس                   
 .ّأهٌِس ّزفسُ٘ ِس

 
تممٌممنمم٘ممن ً ممس ممس           -

هْجِة ل  ج٘ع تمسيم٘مة با مفمس  بلمومعم ممم ملم٘مي                    
 .ّتطْٗسُن ّ بًدهسجِن بالج وسعٖ

 
بلوعسُوة فٖ بل كمفما بلموم مكمس ّفمٖ بالًمدهمس                  -

بالج وسعٖ لأل فس  ذّٕ إعمسلمة أّ بلمومنمسيم٘مي                
 .يوسض هصهي

 
هعسعدة باّل٘سء فٖ تسي٘ة أيمٌمسممِمن ّبلعمومس            -

لِن يسل ْف٘ك ي٘ي ح٘مستمِمن بلميمسمملم٘مة ّبلمومِمٌم٘مة                  
 .ّبالج وسع٘ة

 بلجوِْزٗة بلجصبمسٗة بلدٗومسب ٘ة بل ي ٘ة :هذه املزاكز مكلفة السًنا بـ • 
 ّشبزة بل جـسزة

 هدٗسٗـة بل جـسزة لْالٗـة يعكـسة

 هك ب تسل٘ة بلجْدة ّبلياللس  هع بل سكة بلجويْٗة
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  فم مسبٗمس       50بلومرز  فمٖ        50-50بلمسًْى زلن
ٗ يلك ي وسٗـة بلمومعم مِملم  ّلمومع              5550ظٌة 

 (5550050052ي سزٗخ  50  ز ). بلغش

 

               بلمومرز       522-52بلوسظْم بلم مٌمفم٘مـمرٕ زلمن
ٗم مدد ومسّن إً مسء            5552ظم م موم مس         52فٖ

هرظعس  ّهسبكص بظ م س  بلمطمفمْلمة بلنمغم٘مسة            
يم مسزٗمخ       00  ز     ) .  ّتٌن٘وِس ّظ٘سُس ّهسبلم م مِمس    

5550050052) 



  

ُممْ كمما هممكممسى هممٌممسظممب ٗمم ممنمم  لممسعممسٗممة                                  
با فس  ِّٗدف إلٔ بلٌمومْ بلموم مكمسهما ّبلموم مْبشى                          

فٖ جو٘ع أًْبعَ بلجعو٘ة ، بلميممملم٘مة ، بلمٌمفمعم٘مة                             
ّبالجمم مموممسعمم٘ممة يممسزضممسفممة إلممٔ تمميممصٗممص لممدزبتممِممن                               

 .ّهْبُ ِن بلو  لفة

  ظٌْب ( 50)با فس  بل سلغ٘ي ألا هي خوعة. 
     ٗوكي أى ٗع م ا فٖ هرظعس  ّهسبكص بظ م مس

بلطفْلة با فس  غ٘س بلوم ْل٘ي فٖ بلورظعمس   
 .بل سيْٗة بل  ض٘سٗة

     ٍن بظ م س  با فس  بلويْل٘ي علٔ هع ْٓ ُمر ٗ
بلورظعس  ضوي ّحدب  هيٌ٘ة خن٘نمس لمِمن      

 .أّ ٗدهجْى فٖ هجوْعس  با فس  بلعلو٘٘ي

 تعزيف•  ما جيب تىفزه يف دور احلضانة• 

 :ٗجب أى   بلوكـسى. 5
تكْى بلومعمسحمس  كمسفم٘مة          -

تممم مممْفمممس عممملمممٔ لمممسعمممس            
لممالممظمم ممممم ممس  ّعممدد هممي             

 .بالعسم
تممكممْى بزًممسزة جمم٘ممدة ّ            -

 .بل ِْٗة كسف٘ة
ت ْفس علٔ همٌم م مس  صم م٘مة همٌميمصلمة ًّمنم٘مفمة                       -

بلمومٌمسومف، بلنمسيمْى، همْبد            ) ّتكمْى همجمِمصة يـم            
 (....بل ٌن٘ف ّبلن٘سًة،

تْفس أجِصة ّهيدب  ال ت كا خطس علمٔ با مفمس                    -
بلمكمسبظمٖ، بلمطمسّال ،        ) ّذل  ينم٘مسًم مِمس بلمدّزٗمة            

 (....بافسوة بلٌن٘فة،
عل ة ص٘دالً٘ة ت ْٕ جوم٘مع هميمدب  بزظميمسفمس              -

 . باّل٘ة
 .بلوطفأة ّتكْى هسبل ة دّزٗس -
أٗمسم                0بل سص علٔ ّجْد بلط ك بل مسُمد لمومدة          -
 .يطسٗمة يي٘دة علٔ هرثسب  خسزج٘ة( ظسعة 25)

 :ٗجـب  : بليوــس  . 5
تْفس بليدد بلكسفٖ  هي بليوس  علمٔ لمدز بالعمسم                     -

ّأى ٗمكمًْمْب ذّ كمفمسءة ّتم منم  ّأى ٗم موملمْب                       
وِسدب  تسيْٗة ّهي ًسح٘ة بلعي أى ٗكمًْمْب أكم مس       

 .ظٌة 55هي
 .بزتدبء بال عة بلوٌسظ ة أثٌسء بليوا -
بلوسبل مة بلمطم م٘مة بلمدّزٗمة ّبلم م مسلم٘ما بلمطم م٘مة                          -

بل سصة للمطم مس  ُّمرب لم مفمسدٕ بًم مممس  باهمسبض                    

ٗجب أى ٗكْى جو٘ع با فس  ت ت بلعي بلمسًًْٖ 
 :ّتٌمعن ُرٍ بلورظعس  إلٔ 

تعمم ممممم ما با ممفممس  بلم ممسلممغمم٘ممي                       : دبز بلمم ممضممسًمة        -
 . ظٌْب  0أوِس إلٔ  0هي 

تع م ا با فس  بل سلغ٘ي ثمال     : زّضة با فس    -
 .ظٌْب  فوس فْق إلٔ غ٘س بلو ودزظ٘ي( 0)
 .ف   با فس    ٘س -
 .بل م٘د ي طسلة بظ ٘يسب بلوسبكص  لأل فس  -

  «مراكـــز استقبــال الطفولـت الصغيــرة» 

 تصنًف دور احلضانة• 
 شزوط االستقبال• 


