
 
 
 
 
 
 

ي روضة األطفال األطفال أمور ألول�اء معلومات
  �ض

اآلباء ع� ز�عهاتو  �مكنكم كتاب ب�عداد قمنا ، أخرى مرة أبوابها والمدارس األطفال ر�اض تفتح عندما ف�ه للتفك�ي  مهم هو ما إ�صال ع� لمساعدتك
 .  
  

ي روضة األطفال األطفال أمور ألول�اء معلومات
  �ض

ي  األطفال ر�اض إغالق قبل
و�ــــج، �ف ف  للعدوى معروف انتشار أي �سج�ل يتم لم ال�ف ي  األطفال بني

، مقارنة األطفال.  ر�اض �ف ف ع ع� التعرف تم بالبالغني
ف  األطفال من قل�ل دد ي  بالعدوی المصابني

و�ــــج �ف ف   العالم.  و�ق�ة ال�ف ف  األطفال أن اآلن حىت  تبني ف  والمراهقني ألن  قل�لة جدا بدرجة معرضني
وس کورونا.  �شکل شد�د �سبب  �مرضوا مقارنة بحاالت اإلصابة  أقل بدرجة هذا و�حدث اإلصابة بف�ي
ي  األخرى التنف�ي  الجهاز بأمراض وس األنفلونزا مثل األطفال، �صاب بها قد الىت   . RS وف�ي

  األطفال روضة إ� األطفال أن �ح�ض  اآلمن من
ي  التداب�ي  من عدد ب�تخاذ اآلن بدأنا العدوى، من الحد أجل من

ي  األطفال.  ر�اض �ف
ة �ف الحما�ة  لضمان للغا�ة حذر�ن سنكون المقبلة، الف�ت

ي  الجد�دة.  النصائح واتباع الجهد بذل جم�عا یتطلب منا هذا العدوى.  من
:  بما اصخ  �شكل سنهتم ، األطفال روضة �ف   ��ي

  
ف  يتعلموا حىت  األطفال ومتابعة ال�دين غسل •   الج�د ال�دين غسل روتني
  �شکل ج�د الحضانة تنظ�ف •
  بانتظام األلعاب غسل •
ي  األطفال مع الوقت من ال�ث�ي  قضاء •

ة المقبلة �ف   الف�ت
ة مجموعات األطفال ع� توز�ــــع • اف علیها من قبل مع صغ�ي ف  اإل�ش ف  موظفني   ثابتني
  

ي  األطفال روضة ستستمر
  لألطفال الرعا�ة تقد�م �ض

ي  سنظل ي  والرفاه�ة والشعور باالنتماء األمان األطفال جميع �خت�ب  أن و�س� إ� لألطفال البدن�ة الرعا�ة باحت�اجات نعتىف
روضة  �ف

  لألطفال.  مهمان یزاالن ال والمواساة الراحة األطفال. 
  

  رامي ما ع�  ل�س �شعر بأنە طفلك كان إذا
ي  طفلك كان إذا

ي  بما المرض، أعراض من �عايف
إ�  عل�كم عدم الحضور ف�جب الخف�فة، األعراض ذلك �ف

ي  األطفال �كون أن اآلن خاص �شكل المهم من األطفال.  روضة
ل �ف ف ف  �صبحوا أن بعد األقل ع� واحد يوم لمدة الم�ف ا ع� �جب األعراض.  من خاليني

ي الجهاز التنف�ي  أعراض من �عانون الذين آلباء
أو جلبهم  األطفال روضة إ� األطفال متابعة عدم �ف

ي  آخر شخص أي أو الوالدين �شخ�ص تم و�ذا منها. 
وس بمرض األ�ة �ف   . األطفال روضة إ� الحضور عدم عل�كم ف�جب کورونا، ف�ي

ي  الطفل ساءت صحة إذا
ي  إ� الب�ت الطفل اصطحاب عل�كم �جب األطفال، روضة �ف

  ممكن.  وقت أقرب �ف
  

  إ� الروضة مع األطفال اآلباء �دخل �فضل أال
ي الخارج. �جب ع� األطفال ارتداء المال�س استقبال نحاول قدر اإلمكان

ون الخارج�ة األطفال �ف   األطفال.  إ� روضة عندما �ح�ف
  

ل ض   ال تجلب األلعاب من الم�ض
ل. إذا كان طفلك لد�ه معهم �جب أال �ح�ف األطفال ف معك. ول�ن من المهم  الخاص للنوم معه، �مكنك إحضارە دبدو�ە ألعابهم الخاصة من الم�ف

ا أال يتم مشاركة ي  هذا الدبدوب جد�
  األطفال.  روضة مع األطفال اآلخ��ن �ف

ل ف ي الم�ف
ي  من غسلهما  ال �قل أهم�ة غسل ال�دين �ف

ل. األطفال. اغسل �د�ك قبل القدوم إ�  روضة �ف ف   الروضة و�مجرد عودتك إ� الم�ف
ي الخارج.  أقل عدد من �شجع األطفال ع� قضاء الوقت مع

ي أوقات فراغهم، و�فضل أن يتم ذلك �ف
  األطفال اآلخ��ن �ف

 


