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الخدمات لألطفال من سیستو فیورنتینو

تعلیمیة، التي تھدف إلى التنمیة المتكاملة لألطفال ودعم األسر مكونھ من خدمات خدمات لألطفال في المنطقة ال
لیم، بالتعاون الوثیق مع التي لدیھا أطفال من الوالدة إلى ثالث سنوات؛ تشكل النظام الذي یعزز فرص التع

.یات األطفالمكانتنمي التنمیة المتناغمة ومتكاملة األسر، ا

لھم للمشاركھ في والحقلیة،صاألھمثقافاتویدعمون البلد بقیمتھملخدمات التعلیمیة، تعتبر األسر أنصار ل
في إطار تلك الخدماتتبادلوالمعلومات

واإلجراءات والتدابیر التي تم غارالصاالجتماعیة والمدنیة للمواطنین حقوق الفرد،التعلیمیة تحترم تنااخدم
تحدیدھا مصممة على االستجابة بفعالیة الحتیاجاتھم

نوع الخدمات التعلیمیة في بلدیة سیستو فیورنتینو

الخدمات الخصوصیھ–الخدمات العمومیھ

الخدمات البلدیة:الخدمات العمومیھ

األماكن المتوفره الحضانھیةنوع الحضانھاسم

61 وقت طویلحضانة 
شيألی

217شارع عشرین سبتمر 

54 حضانة وقت طویل
الیو ماریني

A\25ارع توماسیو ش

54 حضانة وقت طویل
جاٌني روداري

40شارع جورا 

54 حضانة وقت طویل
كویرشیتو

31شارع فینیسیا 

35 حضانة وقت طویل
الجاتو والفولبي 

225شارع تولیاتي 

25 وقت طویلحضانة 
25البینتولینو ماجیكو

217شارع عشرین سبتمر 

18 مكان للعب بعد الظھر
ال كوشینیال

217شارع عشرین سبتمبر 
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موقعوفي المواعید الموجوده فيلتسجیلمن اجل الحصول على ھذه الخدمات یجب التسجیل حسب كیفیة ا
.للبلدیھ وھذا سیكون تقریبا في شھر ایارانترنت الرسمي

.یمكن ارسال طلب التسجیل عن طریق انترنت او في مكتب الخدمات الثقافیھ

.حسب ممیزات العائلھ البلدیھ تحدد معدلھا ومكانھا في قائمة االنتظار

حسب الخدمات باقساط شھریھھاالذي یجب دفعھالسنویدفعھلھ البلدیھ تحدد قیمة الحسب الوظع المادي للعائ
.والمواعید المطلوبھ

الحظانھ تستقبل اطفال اعمارھم من ثالثة اشھر الى ثالثة سنوات، الحظانات تنظم المجموعات في الفعالیات 
.الثقافیھ والتعلیمیھ حسب جیل االطفال

مجموعة الف صغارشھر الموجودون في قائمة االنتظار 14مجموعة الصغار تظم من ھم اعمارھم تحت سن 
.ومجموعة باء

.شھر20و  14مجموعة الوسط تظم من اعمارھم بین 

.شھر36و 24مجموعة الكبار تظم من اعمارھم بین 

سنوات یقدم الطفال الفرصھ للعب المتوحد او 3شھر لسن 18بعد الظھر یستقبل اطفال من سن لعباماكن ال
.الجماعي في اوقات مخصصھ

من یونینولشھر سبتمبرالدوام بعد الظھر من یوم االثنین لیوم الجمعھ، من شھر :وجبھ خفیفھالخدمھ تقدم
19.30الى الساعھ 15.00الساعھ 

.10واالقصى 6الحد االدنى :ستعین حسب عدد المسجلین وطلبات االسریولیومواعید االفتتاح في شھر 

معتمدة والمنتسبةالخاصة الالخدمات التعلیمیة:الخدمات الخصوصیھ

خدمات مداره ومنظمھ من قبل شركات  ومؤسسات وجمعیات أو مؤسسات فردیة، منظمھ حسب قانون 
.المحافظھ

.المدینة، یجیز، یفوض وتراقب عملھامجلس 

.من خالل موظفیھاالثقافیھ\مشروع الفعالیات الدراسیھكفل تنفیذ، تخصوصیھھموسسكل 

، المشار إلیھ سات الخاصھ؛ على العائالت دفع األسعار التي تحددھا تلك المؤسساتالمؤسالتسجیل ینظم من قبل
.وفي قواعد الخدمة"میثاق خدمة للطفولة األولى"في 

المعتمدة، لدیھا فرصة لالستمتاع  في قوائم االنتظار البلدیة الذین یختارون لحضور الخدمةالموجودهاألسر
buono servizio جزئیھ ھذه الخدمھ تدعىبمعونھ مادیھ 
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حسب احوالھا المادیھ واذا كان من اجل الحصول على المعونھ یتم االعالن عنھا من قبل المحافظھاإلجراءات
.عوناتعندھا امكانیھ لمنح ھذه الم

 فيتسجیل بعد ان بعثو بطلب البعد تطبیق البلدیةائمة االنتظارق المسعاده فقط ألسر الموجوده فيیتم تعیین 
و اطفالھم في حضانات قبللألسر التي لم یھذه المساعده ھي مساھمة إقلیمیة:علیھاالوقت وبالطریقة المنصوص

.الخاصةالحضاناتمباشرة أبنائھم فيوقد سجلوفي قائمة االنتظار،مسجلونوالبلدیھ

:المشروع التربوي

.التعلیمیةالخدمةالتي تمیزاألھداف العامة والمبادئ التوجیھیة یھدف الى تحقیق المشروع التربوي

:للخدمةالقیم المرجعیة

حقوقكشخص لھالطفل ►
تعلیمیة ثقافةالعائلھ كمركز  ►

مھارات محددة مع كمحترفالمربي ► 
للناستأسیسيكمكونالخالفات الثاقفیھ  ►

تحدد الخطوط العریض لمسار التعلیمي الذي یجب متابعتھمن القیم المبلغ عنھا، ھمستلھماألھداف العامة، ال
:وتھدف إلى

العمل مع العائالت من أجل النمو والتعلیم والتنشئة االجتماعیة لألطفال المسندة إلى الخدمة، وتعزیز رفاھھم 
.وتطویر إمكاناتھم المعرفیة والعاطفیة والعالقیة واالجتماعیة

ثقافیةنفسیة، مادیة، اجتماعیة، ومساوىوالتدخل في وضع غیر ھالوقای

من قبل موظفي التعلیم، من خالل التدریب، واإلشراف على التنسیق التربويتقدیم الخدمات المھنیة المؤھلھ

تحقیق االستمراریة التعلیمیة مع العائلة، مع خدمات أخرى لمرحلة الطفولة المبكرة وریاض األطفال

ر المعلومات حول القضایا المتعلقة بالطفولة المبكرة من أجل قبول وتقدیر االختالفات في الشخصیة نش
واالجتماعیة والثقافیة

:المعترف بھاالخدمات التعلیمیة الخاصة المعتمدة 

عض الخدمات الخاصة المعترف بھا من قبل البلدیھ، تترك اماكن فارغھ من اجل االطفال المسجلین أصبحت ب
.وإذا طلب من قبل األسراالماكن حسب الدور في قائمة االنتظار،یتم تعیین .في قائمة االنتظار البلدیھ

.شھریةالرسوم الجزء منالمدینھ ستقوم بدفع
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األماكن المتوفره نوعیة الحضانھ اسم الحضانھ

50 حضانة
الكابیالیو ماجیكو

86لیوباردي شارع

30 حضانة
جیسسياللبیرو دي 

شارع شینو دا بیستویا 

19 حضانة و مكان للعب
لونا–سولي 

4\2شارع برولینیسكي

23 حضانھ
سوتو لمبریلو دي ماري بوبینس

4\2شارع فینني 

39 حضانھ
سانتا مارتا

6شارع دیل جافیني 

31 حضانھ
الرقو بالینو

206شارع جاریبالدي 

33 حضانھ
اون موندو افورما دي مي

60دیل تریبیو شارع 

23 حضانة و مكان للعب
بیبي الند

5 خدمھ بیتیھ للتعلیم
اناكلیتو

20شارع فیبوناشي 

لتسجیلالطریقھ لمعاییر وال:الوصول إلى الخدمة

في خطة التعلیم البلديسنویا یتم تعیین المعاییر وكیفیة تطبیقھا 

:یشار إلىخطة التعلیم البلدي  في

معاییر الخدمات البلدیھ والخصوصیھ المعترف بھا للطفولة المبكرة اتفاق 

بعد التسجیل معاییر النتیجة

في مجال بلدیة سیستو فیورنتینو تحدید معاییر اتفاقیات مع مشغلي دور الحضانة الخاصة المعترف بھا
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، والتي تعطي األولویة مسبقا تتدخذ معاییر الحصولفي الخدمات المقدمة لألطفال الصغار في الملكیة العامة 
.للحاالت اإلعاقة وشھادة الحرمان االجتماعي من الخدمات االجتماعیة المحلیة

المعترف بھاالحضاناتطلبات االلتحاق في الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة والمقاعد البلدیة محفوظة في
.االمعلن بھضمن الوقت وبالطریقة المحددة التقدم بھا الخاصیجب   

مع أحد الوالدین على یكون ساكنا في المدینة،أنمن اجل الحصول على الخدمات للوصول یجب على الطفل
.تاریخ تقدیم طلب التسجیلخالل األقل أو ولي األمر الذي لدیھ السلطة األبویة،

.طلب الخدمھ من قبل اطفال غیر ساكنین في البلدیھیمكن

.ونفقط في حالة الرضا الكامل لمطالب السكانالتصنیف العالمي لغیر المقیمین

بین غیر المقیمین ستعطى األولویة لألطفال الذین یعیشون في البلدیات التي ھي جزء من مؤتمر منطقة شمال 
ا.غرب التعلیم فیورنتین

كیف یتم إبالغ األسر عن تسجیل وتنظیم الخدمة

.وكذلك یتم الصاقھ االماكن المحددهیتم اإلعالن عن المسابقة على الموقع اإللكتروني لبلدیة سیستو فیورنتینو 

الخاصة الخدمات و-مفتوحةالیوم–خالل افتتاح الدعوة، یرجى زیارة الخدمات البلدیة لمرحلة الطفولة المبكرة 
.ذكوره في االعالن العامالمالمعتمدة في المنطقة وفقا للجدول الزمني المحدد 

االعتماد المناسبةالتسجیل عن طریق انترنت او في مكتب خدمات الطفولھیمكن لمقیمین ابالنسبة للعائالت 

:خذ بعین االعتبارمن اجل تشكیل قائمھ الحصول على الخدمات ومن اجل تحدید الدرجات یؤ

.ومادیة الوالدینعملعدد افراد األسرة وحالة  

توثیق حاالت معینة

ال االسرالقبولمعالجة قوائم الوصول ارسال

ااالصغر،:إلى مجموعات وفقا لعمر األطفالقائمات أولویات مقسمھ5بناء على الطلبات الواردة، یتم كتابھ 
.الصغار الف، الصغار باء، الوسط والكبار

• او في ویمكن االطالع على الموقع اإللكترونيألولویات بشكل عام خالل شھر حزیرانتتم كتابة ترتیب ا
.282في شارع غرامشي رقم مكتب الخدمات للطفولھ 

ترتیب قوائم األولویات، مشیرا إلى والوقت الذي یحدده األسرة حسبتم تأسیس إحالة األطفال إلى الخدمةت
منالمطلوب في ترتیب األولویات، 12الحد األقصى األخذ بعین االعتبار، األماكن المتاحة للفئة العمریة، مع 

.األسرقبل 
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• 104/92األولویة وفقا لقانون م حقھلبالنسبة لألطفال المعاقین 

ت البلدیة لألطفال المرسلین من قبل الخدمات االجتماعیة، في الخدما ةاحتیاطیستقوم البلدیھ باالحتفاض باماكن
.وحالة فقر ومشقھ اجتماعیةالمتاوجدون في مخاطر 

الخدمةجدول الزمن ومواعید فتح 

خدمة عادة یفتح االثنین الثاني من شھر سبتمبر وتنتھي في األسبوع األخیر من شھر یونیو، مع استراحة ال
المجلس، الذي اعتمد بموجب قرار منحسب  الجدول الزمني الوزاريلقضاء عطلة عید المیالد وعید الفصح،

.سوف ترسل التقویم السنوي لألسر.اإلقلیمي لتوسكانیا

ساعات الخدمة الیومیة

:من االثنین إلى الجمعة مع الساعات التالیةتفتح الحضانات

مواعید االفتتاح اسم الحضانھ
7.30-13.307.30-16.007.30-17.30 الیشي، كویرشیتو، روداري

7.30-13.307.30-16.007.30-17.308.00-18.00 ماریني

7.30-14.007.30-16.007.30-17.30 الجاتو والفولبي

7.30-14.00 البینتولینو ماجیكو

15.00-19.30 ال كوشینیال

خدمة المطعم

.وجبة الغذاءجمیع األطفالل الحضاناتتقدم 

. یتم توفیر وجبات اإلفطار والغداء والوجبات الخفیفة وتوزیعھا وفقا للوائح المحلیة

. والعنایةبل شركة قمھ في الجودة، یتم تشغیل الوجبات المدرسیة في بلدتنا من ق1997ومنذ عام 

لضوابط االكل یتم مراقبة.من قبل اختصاصي التغذیة للشركة وفقا لمبادئ التغذیة للصغارالمینویتم تعیین 
الوالدین ومن،التعلیمیة لألطفالالجودة التي أجریت على حد سواء من قبل دائرة التعلیم والریاضة والخدمات

كل خدمة تعلیمیة لألطفال الرضع و كل مدرسة في لمتذوقون الذین ھم جزء من لجان التذوق الموجوده فيا
.المنطقة

الصحة

الصحة مركزاالشتراطات الصحیة التي وضعتھا-متابعة االتجاھات الصحیة من األسرة ر الخدمة یتطلبتواف
ھذه الخدمةیسخدمونالمحلیة لحمایة صحة ورفاه األطفال وأولئك الذین 

ھو مكان آخر من المنزلالحضانھ:التأقلم
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تتطلب قدرة الطفل على التكیف مع الوضع الجدید، والذي تعرف على الحضانھالمراحل األولیة من التردد وال
.اآلخرین من الشخصیات المألوفةیؤدي بھ إلى إقامة عالقات مع البالغین واألطفال

ضمان مسار یتضمن تدرج من الوقت الذي یقضیھ وإشراك أولیاء األمور في لتسھیل تأقلم الطفل ضروري 
.والمربینالحضانھ المرحلة األولى من معرفة 

ى الوضع صف یوم، وفقط عندما اعتاد عللبضع ساعات، ثم لمدة نطفل من قبل أحد الوالدین في البدءرافق الیُ 
یوم كامل، وھذا یتوقف على الفترة الزمنیة التي اختارھا األسرة، بعد بدقة مسار مناسب في جمیع أنحاء الجدید 

.ثالثة أسابیع والتي یمكن أن تختلف وفقا الحتیاجات كل طفل

األطفالاتمجموع

بربین بالغون متجانسھ بینھا، كل مجموعھ لھا متقسیم األطفال إلى ثالث مجموعاتیوفر المشروع التنظیمي 
.سیمھا إلى مجموعات أصغر یومیةمن المتوقع أن یتم تق-داخل الجماعة ووحده عملیھ، 

تنظیم الیومیھ

افتراضات التنظیمیة للیوم

على  ل یوماألحداث التي تتكرر كرعایة، واللعب الحر واللعب المنظم  لحظات من الالیوم التعلیمي یتناوب بین
الطفل ویجد الجوانب المألوفة في الحیاة الیومیة في البعد بھارفتع، التي یحد سواء مع تكافؤ عاطفي

.االجتماعي الموسع ومشترك

جمعوالتاالستقبال  

خاللھا الطفل یعیش تجارب االنفصال وجمع نھایة الیوم من الحضانھحساسة التي تتسم بھا بدایة ومراحل 
.ال من المربینفصاالن، وھمل مع والدیشم

بعد ذللك المجموعة إنھا لحظة تشیر إلى نھایة االستقبال، :تناول وجبة خفیفة صباح الیوم مع الفاكھة الموسمیة
.تتكون وكل طفل یذھب مع مجموعتھ

أوقات معینة، مثل غسل الیدین قبل وبعد تناول طعام رر فيیتكوقت التغییر والنظافة الشخصیة في الیوم 
التغییر ھو لحظة عالقة متمیزة بین المعلم والطفل، من التدلیل، واإلیماءات الفردیة والممارسات .الغداء

.من خالل المشاركة النشطة للطفل یعزز ویدعم عملیة النمو نحو الحكم الذاتي:الیومیة

تعلیمیةت مقترحا

والعاطفة، الكتساب مھارات طفال اآلخرین ھي واحدة من أكثر التجارب الھامة لتطویر المعرفة اللعب مع األ
أیضا لھیكلة ھویتھممفیدة  اللعب معا وسائل التصدي للمشاكل والصراعات واالستراتیجیات نھج التجربة 

.وتطویر الذكاء االجتماعي

.والموادالمساحھ توفیر المربي یقدم أنشطة لمجموعات صغیرة من األطفال من خالل
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لى تقاسم متعة تناول إنھ ھو حالة من تجمع اجتماعي كبیر حیث باإلضافة إالموجود بھا، ، في الخدمات الغداء
.تشارك من دواعي سروري أن تكون مع غیرھم من البالغین واألطفال اآلخرینالطعام، 

.طعام نفسھ ویتعلم قواعد السلوك االجتماعيیتعلم الطفل تدریجیا إل:لتعلمالغداء ھو الوضع الحقیقي ل

االستسالم للنوم في ھدوء یعتمد على وجود عالقة قویة من الثقة بین الطفل والشخص :النوم ھو عاطفیا كبیرا
.البالغ الذي یعتني بھ

.ینام بسالمانتساعد طفلكم العصر والھدوء في بیئة الكبار انتظا
.

لطیف ندما تجتمع المنظمة ویعطي انطالقھو الوقت عموعد الوجبھ الخفیفھقیلولة بعد الظھربعد:وجبة خفیفة
.في الحضانھإلى الجزء األخیر من الیوم 

للعب المنظمضافة إلى التنشئة االجتماعیة، تكون البدایھ خفیفة، باإلالوجبة العب وال

:على سبیل المثال

فعالیات مواعید

)لعب حر(استقبال  7.30-9.30

التحیات والفطور على فاكھ 9.30-10.00

)في مجموعات صغیره(التغییر والتغسیل 10.00-10.15

)في مجموعات صغیره(فعالیات منظمھ  10.15-11.15

)في مجموعات صغیره(التغسیل من اجل التحظیر للغداء  11.15-11.30

وقت الغداء 11.30-12.15

)في مجموعات صغیره(التغییر والتغسیل 12.15-13.00

والراحةاالسترخاء 13.00-15.15

التغییر والتغسیل وقت الوجبة الخفیفة 15.15-16.00

وقت الخروج والعوده للبیت 16.00

تمدید موعد الخروج والعوده للبیتامكانیة 16.00-17.30


