
به مهد كودك ما 

خوش آمدى! 






اميدوارمي كه از اينجا خوشت بياد! 



عادت دادن کودکان به محیط مهدکودک 

از این طریق، اساس همکاری مهم ما شکل می گیرد! 

•
اطفال و والدین آنها بایست در محیط مهدکودک احساس امنیت کنند

بچه ها بایست حّداقل با یکی از مربیان مهدکودک به مرور و از نزدیک آشنا شوند و حس •


کنجکاوی آنها در قبال فعالیّت های مهدکودک و همچنین بچّه های دیگر برانگیخته شود

والدین بایست از نزدیک شاهِد رونِد فعالیّت های مهدکودک باشند و بدانند چه اتفّاقاتی در طی •

یک روز معمولی در مهدکودک می افتد

عادت دادِن بچه ها به محیط مهدکودک معموال بین یک (۱) تا دو (۲) هفته، بنا به نیاز کودک طول 

می کشد.

با اینحال شما برای دو هفته همراهی با فرزند خود برای عادت دادن او به محیط مهدکودک 

برنامه ریزی کنید.


ما با روی گشاده و ذهنی باز به نیازهایِ متفاوِت همه ی کودکان تّوجه خواهیم کرد. 



ُرل هایِ مختلف 

در آغاز، شما به عنوان پدر یا مادر در تمامِ مّدت حضور فرزندتان، در مهدکودک خواهید بود.

در طّی تمامِ فّعالیت های روزانه در این محیط او را همراهی خواهید کرد. زمانی که شما با فرزند خود 
حرف می زنید، با او بازی می کنید ویا سعی در آرام کردن او دارید، ما هر چه بیشتر با عادت ها و 


شخصیت فرزند شما بیشتر آشنا می شویم تا بتوانیم به بهترین وجه ممکن پذیرای او باشیم.

در تمامِ طوِل مّدت حضور شما و فرزندتان در مهدکودک، یکی از مربیان سعی در نزدیک شدن و 
برقراری رابطه با فرزند شما خواهد کرد. با تّوجه به واکنِش فرزند شما، زمان الزم برای عادت کردن در 
اختیار او قرار خواهد گرفت تا شما، به مرور، مسئولیت بیشتری به ما مربیان مهدکودک واگذار کنید. 

فرزند شما باید کم کم اعتماد کند که شما بعد از هر ترک کردِن َمحل دوباره پهلوی او باز خواهید 
گشت. وقتی که شما دیگر در مهدکودک نیستید، این وظیفه ی ما خواهد بود تا سعی در پرکردن جای 


خالی شما بکنیم و در فرزند شما احساس امنیت به وجود آوریم.
همکاریِ نزدیک و محاوره ی سازنده بین والدین و کارکنان مهدکودک محیط پرورشی مناسبی برای 


فرزند شما ایجاد خواهد کرد.

بعد از اتمام مّدت عادت دادن فرزند شما به محیط مهدکودک، برای گفتگو و پیگیری قرار یک مالقات 

خواهیم گذاشت.






گذاشنت و برداشنتِ بچه ها 
به وجود آوردِن یک روال معمول  و روزانه برای واگذاریِ مسئولیِت بچّه ها به مهدکودک بسیار حائز 

اهمیّت است. بیان واضح جمله ی «خداحافظ» از طرف کسی که کودک را به مهدکودک آورده است و 

تحویل او به یکی از مربیان، برای کودک بسیار مّهم است.

گاهی اوقات کودکان با ترک والدینشان از محِل مهد کودک ناراحت و گریان می شوند. در این مواقع 
نمیتوان گفت که انجام چه واکنشی غلط یا درست است. مهم ترین مسئله این است که ما نیاز فرزند 

شما را درک کنیم تا بتوانیم همه ی توان خود را برای بوجود آوردن یک محیط 

امن و اعتمادزا برای او به کار گیریم.

بعضی از کودکان، در چنین مواقعی، با مکیدن پستانک و یا با بغل گرفنتِ 
خرسکِ خود آرام میشوند. اگر بعد از ترکِ فرزند خود در مهدکودک نگران 


هستید، به ما تلفن بزنید تا از وضعیت او مطلع شوید.
سعی ما بر این است که در هنگام گذاشنت و برداشنت کودکان در مهدکودک چند کالمی با سرپرست 
او، به طور مثال در مورد اینکه آن روز چطور سپری شده است گفتگو کنیم. اگرچه گاهی اوقات ترک 

گروه های کودکان و رها کردن فّعالیتی که بچه ها مشغول آن هستند برای صحبت کردن با والدین ممکن 
نیست، ولی به هر صورت با همکاری یکدیگر زمانی را برای گفتگو در مورد روز سپری شده ی فرزند 


شما پیدا خواهیم کرد.
اگر در خانه اتفاّق خاصی افتاده است، با کمال میل با ما در میان بگذارید تا ما بیشترین سعی خود 


را برای برآوردن نیاز فرزندتان در محیط مهدکودک را به کار ببندیم.

Tempus Hemma 
LÄNK 

برای اعالمِ حضور و غیاب فرزند خود از سامانه ی دیجیتال ما استفاده کنید. برای این منظور 
می توانید اپلیکیشن Tempus Hemma را روی تلفن هوشمند خود پیاده و نصب کنید. به وسیله ی 

این برنامه مّدت زمان روزانه ای که کودکِ شما در مهد کودک خواهد بود، بنا به ساعاِت کاری والد/

والدین به اضافه ی مّدت زماِن ایاب و ذُهاب به مهدکودک، را اعالم می کنید.

با اعالمِ ساعت های حضور کودک خود در مهدکودک برای مّدت زمانی طوالنی تر، به ما برای انجام 

برنامه ریزی بهتر یاری رسانده اید.

روزهای که احیاناً نیاز به خدماِت نگهداری از کودکتان را ندارید، و همچنین بیماری فرزندتان را هر 

چه سریع تر اعالم کنید.

اگر شخِص دیگری به غیر از والدین، کودک را از مهدکودک تحویل خواهد گرفت، این موضوع را 
بایست پیشاپیش از طریِق اپلیکیشن به ما اطاّلع دهید. در صورت امکان عکسی از این شخص هم 


در Tempus بگذارید.
از طریق همین اپلیکیشن اطاّلعات مهّمی برای والدین و سرپرست ها منتشر می شود. به همین خاطر به 


پیام های رسیده تّوجه ویژه کنید!

https://home.tempusinfo.se/tempusHome/


اعالم بیماری کودک 
در اَسرع وقت، و حّداکثر تا قبل از ساعِت ۷ صبح، بیماری کودک خود را از طریق اپلیکیشن 

Tempus اطاّلع دهید. اطالع رسانی هرچه سریع تر شما ارتباط به برنامه ریزی کاری کارکنان 

مهدکودک و همچنین وعده های غذائی که سفارش داده می شود، دارد.

بعد از اتمام مّدتی که فرزند شما به علت تعطیالت و یا بیماری در خانه بوده است، روز حضور مجّدد 

او در مهدکودک را نیز از طریق همین اپلیکیشن اطاّلع دهید.

بودِن یک روز تمام در مهدکودک، در مقایسه با خانه ماندن، اغلب برای کودک فشرده تر است. به همین 
عّلت مّهم است که توانایی فرزند خود در مورد اینکه در طول چه مّدتی در روز می تواند درمهدکودک 


بماند را، بنا به وضعیت سالمتی او، برآورد کنید.

در صورتی که فرزند شما دچار آنفوالنزای معده، که شامِل اسهال و استفراغ می شود شده باشد، 
بایست ۴۸ ساعت عاری از هرگونه نشانه ی بیمار باشد تا دوباره بتوانید او را به مهدکودک بیاورید. 

برای پیشگیری از سرایِت بیماری، حتی خواهر و برادِر کودک نیز در صورتی که فرزنِد مهدکودک ُروی 

دیگری نیز دارید، بایست در منزل بمانند.


اطاّلعات و راهنمایی های الزم در مورد بیماری ها در تارنمای se.1177 قابل دسترسی ست.

همکاریِ نزدیکِ ما موجِب حفاظت از سالمتی همگان خواهد بود.




 



خوب است که بدانید! 
مهدکودک یک مقطعِ تحصیلی مستقل است که تحِت قانون آموزش و پرورش و مقررات آموزشی •


ویژه ی دوراِن پیش دبستانی اداره می شود.

همه ی کارکناِن مهدکودک متّعهد به حفِظ اسرار و اطاّلعات هستند و اجازه ی صحبت با افراِد •

نامرتبط با فرزند شما در خارج از محیِط مهدکودک را، به جز در موارِد استثنایی ای که در نکته 

بعدی ذکر میشود، ندارند.

تمامی کارکنان مهدکودک موظّف و متّعهد به اعالمِ گزارِش نگرانی به مقامات زی ربط هستند. •
این به این معنی ست که در صورِت مشاهده ی موارد نگران کننده و خطرزا در مورد هر کودک، 
کارکناِن مهدکودک قانوناً موظّف به گزارش این موارد به اداره ی خدمات تأمین اجتماعی کمون 


هستند.

•
جلسات والدین و گردهمآیی های مشابه معموالً در طول پائیز برگزار می شود.

جلسات انفرادی گفتگو در مورد پیشرفت آموزشی و پرورشی هر کودک به طور معمول یک •


بار در سال با حضوِر مربی و والدین برنامه ریزی می شود.

ما در مّدت زمان بیشتری در طوِل روز در فضای بیرونیِ مهدکودک هستیم. برای تمامی فصول و •
آب و هوا به مقدار کافی لباس مناسب و اضافی ،که نام فرزند خود را روی آن ها 


نوشته اید، در مهدکودک بگذارید.

در صورت نیاز کودک شما به اغذیه ی ویژه از پرتال اینترنتیِ «Specialkost – ansökan» در •
تارنمای کمون کِرام فُورش www.kramfors.se برای اعالم و ثبت استفاده کنید. همچنین این 


لینک را ببینید.

صبحانه حدود ساعت ۷،۳۰ صبح و نهار حدود ساعت ۱۱،۳۰ و میان وعده حدود ساعت ۱۴،۱۵ بعد •

از ظهر سرو می شود.

هر سال ۳ روز برای آموزش کارکنان مهدکودک منظور و برنامه ریزی می شود. در طّی این •
روزها، از والدین و سرپرستان تقاضا میکنیم در صورِت امکان، ترتیب دیگری برای نگهداری از 
فرزند خود بدهند. اگر والدین چنین امکانی نداشته باشند، ترتیِب نگهداری از فرزند شما یا در 


همین مهدکودک و یا در مهدکودک دیگری داده خواهد شد.

https://e-tjanster.kramfors.se/
http://www.kramfors.se
https://www.kramfors.se/barn--utbildning/skolmat/specialkost.html


اگر سئوالی داريد با ما تماس بگيريد!

اميدوارمي كه فرزند شما اوقات خوشي 
در مهد كودك ما داشته باشد! 
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