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األعزاءاألباء ،

المجتمعيالتعلیميروبنسونمركزإطالقتمروبنسون!مركزفيالمدرسةقبلمامرحلةفيمعناطفلكیكونأنیسعدنا
(RCLC) الشرقيالشماليالحيسكانمعبالشراكةنوترداملجامعةالجامعيالحرمخارجتعلیمیةكمبادرة2001فبرایرفي

موظفيأنحینفيبیند.ساوثفي RCLC یشرفالبرامجفإن،نوتردامجامعةفيالعامةالشؤونإلىتقاریرھمیقدمون
والطالبنوتردامفيالموظفین/التدریسھیئةوأعضاءالبرنامجوشركاءالمقیمینمنیتألفللبرنامجاستشاريمجلسعلیھا .

مدیر،كابونیغروجايإشرافتحت،واالتصاالتالعامةالشؤونمكتبفيقسمھوالمجتمعيالتعلیميروبنسونمركز
المحلیةالتوعیةجھودحولالمزیدعلىاطلعالعامة.للشؤونالمساعدالرئیسنائب،سیكستونتیموثي؛المجتمعیةالمشاركة

علىلنوتردام PublicAffairs.nd.edu.

ھدفنا

امتداًداالمدرسةقبلماتجربةلجعلجاھدیننسعىالمدرسة.قبلمامرحلةفيباألمانالشعورعلىطفلكلمساعدةھو دفناھ 
منمتنوعةمجموعةخاللمنكلھ""الطفللرعایةجاھدیننسعىنحنأسرھم.معالمنزلفياألطفالبھیشعرالذيلألمان

مناللغویةمھاراتھمتوسیعإلىباإلضافة،وعقلیًاجسدیًاوالنموبالتعلملألطفالوتسمحالتنمویةالناحیةمنالمناسبةاألنشطة
اآلخرینمعوالتفاعلالخبرةخالل .

الفلسفة التربویة

التطورالیوميوالجدولواألنشطةالتعلمبیئةتعززطفل.كلنموتعزیزإلىالمجتمعيللتعلیمروبنسونمركزحضانةتسعى
ولدیھنوعھمنفریدطفلكلأننعتقدواللعب.العمليالتعلمخاللمنواإلبداعيوالمعرفيوالجسديوالعاطفياالجتماعي

ورعایة.ومحترمةومحبةإیجابیةبیئةفيویزدھرونوینمونیتعلموناألطفالأنندركنحنالحیاة.فيوقیمةمختلفةتجارب
جمیعبتزویدملتزموننحنالحیاة.مدىالتعلمحبوتنمیةطفلكلدىبالنفسالثقةتعزیزفيلبرنامجناالمركزیةاألھدافتتمثل

لطالبناالمتنوعةالخلفیةیعكسالثقافاتمتعددبمنھجالمسجلیناألطفال .

نھجنتبعنحن HighScope التيالمباشرالعمليالتعلمخبراتنشجعنحنالنشط.التشاركيالتعلمعلىیؤكدالذيالتعلیمي
لألطفالوالعاطفيالفكريالنموتوسع .

معلومات التواصل

Jennifer Wittenbrink Ortega Samantha Musleh
المبكرةالطفولةبرنامجمدیر رئیسيمدرس

9432-631)574(مكتب: 0513-631)574(مكتب:
اإللكترونيالبرید : jwittortega@nd.edu اإللكترونيالبرید : smusleh2@nd.edu

فریق AmeriCorps: Amanda Conmy, Hanaa Fahad, Sara Robinson

معاییر االلتحاق

● 5-3بینأعمارھمتتراوحالذیناألطفالنقبلنحن .
● احتیاجاتإدارةعلىقادریناألطفالیكونأنیجبالبرنامج.فيللدخولالحفاضاتخارجاألطفالیكونأنیجب

الالبرنامج.منالفصلتتطلبأیام)10(عشرةفترةخاللالمالبستغییرتتطلبحوادثثالثمستقل.بشكلالحمام

mailto:jwittortega@nd.edu
mailto:musleh2@nd.edu?subject=Preschool%20Inquiry
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لمماالمدرسةقبلمامرحلةفيوجودھمأثناءحفاضاتأوتدریبسراویلأوقصیرةسراویلارتداءللطالبیجوز
الفردیةالتعلیمخطةخاللمنذلكتحدیدیتم (IEP) 504خطةأو .

● الفصلفيالجوالتستتمالتسجیل.قبل(األطفال)والطفل(الوالدین)الوالدلمقابلةمنزلیةلزیارةالمعلمونسیخطط
الطلبعندأولدیناالسنويالمفتوحالبیتفيالدراسي .

● المدرسةفيالمشاركةعلىتؤثرأنشأنھامنطبیةحاالتأيوتسجیلمحدثتحصینتاریختقدیماآلباءعلىیجب .
● القبولقبلشھًرا12غضونفيكاملبدنيلفحصطفلكلیخضعأنإندیاناوالیةفيالترخیصإرشاداتتتطلب

المقدمالنموذجفيالقبولبعدواحدشھرغضونفيأو .
● بالوصوللھیُسمحمنبوضوحمركزنایفھمحتىالمطلقةللعائالتملففيالقانونیةالحضانةوثائقتكونأنیجب

المركزفي(األطفال)الطفلإلى .

یجب إكمال النماذج التالیة وإعادتھا قبل الیوم األول للطفل:
الطوارئحاالتفياالتصالمعلوماتالمیالدشھادةمننسخة

المنزلموافقة/الطفلرعایةلھاالمرخصالتسجیلاستمارات
واالنضباطالتوجیھبشأنالفیزیائیة/التحصینسجلسیاسة
اإلفراجواتفاقیةالطفلنمومعلوماتعنالتنازل

تعد نماذج التسجیل المطلوبة غیر المكتملة ، وعدم االمتثال لقانون والیة إندیانا وقیود الترخیص ، والتأخیر المعتاد أو عملیات
االلتقاط المتأخرة ، واإلساءة الجسدیة أو اللفظیة لألطفال والموظفین كلھا أسبابًا لفصل الطفل من البرنامج. في حاالت قلیلة ، قد

نجد أن برنامجنا ال یناسب احتیاجات الطفل. إذا حدثت سلوكیات تتجاوز قدرتنا التعلیمیة ، فسنلتقي بأحد الوالدین / الوصي
لتحدید أفضل مسار للعمل. قد یتضمن ھذا توصیة لالنتقال إلى مركز آخر.

یرجى إعطائنا إشعاًرا كتابیًا مدتھ شھر واحد لعملیات السحب.

الترخیص: قسم إندیانا لألسرة واألطفال ، مكتب تنمیة الطفل

مراكز/والتعلیمالمبكرةالرعایةبرامجبترخیص)OECOSL(المدرسةخارجوالتعلمالمبكرةللطفولةإندیانامكتبیقوم
بـاالتصالالمجتمعوأفرادللعائالتیمكنالتالیة:بالمعلوماتالعائالتإبالغRCLCمنویتطلبإندیانافياألطفالرعایة

OECOSLیحتويالوسطى.الشمالیةالمنطقةعناسألفضلكمن،1144-511-877أو،4521-232-317الرقمعلى
نسخة.RCLCلترخیصالحاليبالوضعتتعلقمعلوماتعلىwww.childcarefinder.in.gov،بھمالخاصالویبموقع

من لوائح ترخیص إندیانا لمراكز رعایة األطفال متوفرة في مكتبنا.

إنزل والتقط:

،یومیًااألطفالجمیعمنوالخروجالدخولتسجیلیجبروبنسون.لمركزالرئیسيالمدخلإلىأطفالھماآلباءسیحضر
قسائملدیھاالتيالعائالتوستحتاج CCDF فيالمسجلةأو On My Way PreK (OMWPK) والخروجالدخولإلى

إلنزالھمالدراسيالفصلإلىأطفالھماآلباءسیصطحب،الطفلدخولتسجیلبمجردأیًضا.االستقبالمكتبفيیومیًا .

سیُطلبطفلك.باصطحابلھمالمصرحالبالغینھواتفوأرقاموعناوینأسماءتضمینمنكنطلب،طفلكتسجیلحزمةفي
اسمتضمینفیجب،طفلالصطحابالقانونيالوصيأوالوالدینأحدإذنرفضتمإذاھویة.بطاقةإظھارالبالغینجمیعمن

المتأخرةااللتقاطعملیات؛المحددالوقتفيطفلكاصطحابمنكنطلبالطفل.ملففيالمحكمةأمرمنونسخةالوالد
باستالملھالمصرحالشخصأنفيالمدرسةقبلماطاقمأعضاءأحداشتبھإذاالبرنامج.منللفصلسببًاستكونالمزمنة
الشخصذلكحضانةإلىالطفلسراحبإطالقالموظفونیقومفلن،أخرىبطریقةضعیفأوسكرحالةفيكانالطالب .
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تعدیل COVID-19

1. الموظفینلدىسیكونأكبر.براحةشعرواإذااألقنعةارتداءالمدرسةقبلمامرحلةفيواألطفالللموظفینیمكن
كاٍفعددھناكسیكونلألطفال.الجسدیةللسوائلمالمستھاحالةفيبسھولةواستبدالھاإزالتھایمكنمتاحةمالبس

الدراسيالفصلعلى"العائلة"منجزءھمالذینالمعلمینوجودیقتصربحیثللتغطیةالموظفینمن .
2.
3. كلبعدالجماعیةاأللعابجمیعتعقیمسیتمأسبوعیاً.تنظیفھاسیتمبھمخاصةصغیرةغرفعلىاألطفالسیحصل

والصابونبالماءلتنظیفھاالحوضفيمنھابالقربأواألطفالأفواهفيوضعھاتمالتياأللعابوضعسیتمجلسة. .
4. بـشبیھةأعراضمنیعانيالطفلكانإذا Covid ، یليمماأيیحدثحتىالبرنامجإلىیعودالفقد :
5. و،األعراضظھورمنذأیامخمسةمرت
6. اختبارعلىدلیل Covid أو،سنقدمھ)(الذيالسلبي
7. الفصلإلىالعودةبإمكانیةتفیدالطبیبمنمالحظة ،
8. المدرسةإلىعودتھمبعداألولىالخمسةلألیامقناعارتداءاألطفالعلىیجب .

حضور

جًدامھمالمنتظمالحضورمساًء.2:30حتىصباًحا8:30الساعةمنالجمعةإلىاالثنینمنالمدرسةقبلمامرحلة
للتجربة الشاملة لمرحلة ما قبل المدرسة. إذا كان ھناك یوم لن یحضر فیھ طفلك مرحلة ما قبل المدرسة ، فنحن نطلب منك

إخطارنا عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني. یمكن فصل طالب مرحلة ما قبل المدرسة الذین یعانون من الغیاب المزمن
والتأخیر و / أو االلتقاط المتأخر من البرنامج. یمكن أن تكون عشر حاالت الغیاب بدون عذر سببًا للفصل من برنامج ما قبل

المدرسة.

تقویم:

Southمؤسسةتقویمنتبع Bend Community School Corporation2023-2022لعام:

● 6 األولالیوم-سبتمبر

● 19-21 مدرسةتوجدالالخریفاستراحة-أكتوبر

● 27 لـاإللكترونيالتعلم(یوممدرسةتوجدال-(أكتوبر)األولتشرین SBCSC)

● 31 اختیاریةاألزیاء-الھالویناحتفالأكتوبر !

● 8 مدرسةبال،االنتخاباتیوم-(نوفمبر)الثانيتشرین

● 16 الصورةیوم-نوفمبر

● 23-25 الشكرعید-  نوفمبر

● 8 لـاإللكترونيالتعلم(یوممدرسةتوجدال-(دیسمبر)األولكانون SBCSC)

● 22 الشتاءعطلة(ینایر)الثانيكانون8-(ینایر)الثانيكانون8-(دیسمبر)األولكانون

● 9 المدرسةاستئناف-(ینایر)الثانيكانون

● 16 جونیوركینغلوثرمارتنیوم-(ینایر)الثانيكانون

● الحبعیدحفلة-فبرایر١٤



5

● 20 مدرسةبدونالرؤساءیوم-فبرایر

● 24 المائةبالیوماالحتفال-فبرایر

● 2 سوسیومد.-مارس

● 17 مدرسةتوجدال-مارس

● 23 لـاإللكترونيالتعلم(یوممدرسةتوجدال-مارس SBCSC)

● 3-7 الربیعإجازة-أبریل

● 17-21 الصغیرالطفلأسبوع،الروحأسبوع-أبریل

● 29 الذكرىیوم-مایو

● 2- الدراسيللفصلدراسيیومآخر(یونیو)حزیران

● العاممنالحقوقتفيالصیفجدولتحدیدسیتم

اغالق المدرسة

Southمدارسالسیئالطقسأجبرإذا Bendمدارستأخرتإذاالحضانة.إغالقفسیتم،اإلغالقعلىSouth Bendلمدة
عبرأوالرادیوأوالتلفزیونعلىالمدارسإغالقعلىالعثوریمكنالیوم.ذلكمن10:30الساعةفيفسنبدأ،ساعتین

معلوماتكتحدیثیُرجىلذا،بكلالتصالجھدناقصارىسنبذل.http://www.wndu.com/closingsعلىاإلنترنت
باستمرار! نحن نقدر تفھمك وصبرك عند حدوث أي طارئ.

وصف الفصول الدراسیة والبرنامج

سیكون جمیع األطفال في نفس الفصل الدراسي الواقع في الجناح الشرقي لمركز روبنسون. سیكون الوقت الخارجي في الملعب
Kellyیقعاألقدام.علىسیًراالمیدانیةالرحالتفيأوالشرقيالباببجوارالواقع Parkإلىاألبنیةمنكتلتینبعدعلى
برنامجنایوفرطالبًا.15ھيلدیناالدراسيالفصلسعةبیتر.وسانتھواردشارعيزاویةعندویقع،المركزمنالغرب

أنشطة مناسبة تنمویًا لألطفال. تتم كتابة خطط الدروس األسبوعیة ونشرھا لآلباء واألمھات لعرضھا. یتم توفیر الوقت لألطفال
الختیار األنشطة الخاصة بھم والعمل بشكل مستقل في مراكز التعلم. یعمل المعلمون كمیسرین لتعزیز خیارات األطفال.

القسائم ، وبناء التعلم ، تنمو المنح الدراسیة ، وفي طریقي قبل الروضة:
OnوأموالCCDFقسائمقبولعلىقادروننحن My Way Pre-Kindergarten.فيترغبكنتإذاإخبارنایرجى

الحصول على مساعدة بشأن طلبك أو لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً.

سیاسة التعلیم:
1. قسائمعلىللحصولالمؤھلینوأولئكعائالت CCDF أو OMWPK:
2. مؤھالتیستوفونالذینألولئكأو،جدیدةكلغةاإلنجلیزیةللغةفصولنافيالمسجلةللعائالتاألفضلیةستعطى

.اإلیصال
3. أاألوراقھذهعلىالعثوریمكنالقسیمة.لبرنامجالتأھلأجلمنالقسائمطلبات/أوراقتقدیمیجب
4. t .ھنا
5. القسیمةتقدیمعملیةفيمساعدتكالمدرسةقبلمالموظفيیمكن .
6. المدفوعاتتحصیلیتمحتى-للخارجأوللداخلسواء-یومیًاالقسائمبطاقاتتمریریجب .

https://earlyedconnect.fssa.in.gov/onlineApp/home
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7. ھناباألھلیةیتعلقفیماالدولةسیاساتعلىالعثوریمكن .

قسیمةلبرنامجالمؤھلةغیرالعائالت CCDF:

- أسبوع/185.00الدراسیةالرسومتبلغ،قسائمعلىللحصولالمؤھلةغیرللعائالتبالنسبة .

- التحدثیرجىدوالًرا.20قدرھاتأخیررسومھناك،العاشرالیومبعدشھر.كلمنالعاشربحلولمستحقةالدراسیةالرسوم
خاصةترتیباتاتخاذإلىبحاجةكنتإذاالبرنامجمدیرمع .

- المكانتصاریححسباألطفالقبولسیتممتجدد.أساسعلىالطلباتتقدیمیتم،23-2022الدراسيللعام .

- العودةمنطفلكیتمكنفلن،بالفعلالسابقةالترتیباتإجراءیتمولم،یوًما30منأكثرمتأخرةالتعلیمفاتورةأصبحتإذا
بالكاملالحسابسدادیتمحتى .

- سدادعنمسئولیتكتظلكتابیًا.بذلكالقیامفیمكنك،التمھیدیةبالمدرسةطفلكالتحاقعنالتوقفالضروريمنأصبحإذا
السحبوقتفيبالكاملالحاليالشھرفاتورة .

- ذلك.بعددقائق5مدتھازیادةلكلدوالرات5.00قدرھارسومفرضفسیتم،دقائق10منألكثرالطفلوصولتأخرإذا
،اإلغالقوقتمندقیقة30بعدطفلأياصطحابیتملمإذاالتالي.الشھرفاتورةفيالتغییراتبھذهفاتورةإصدارسیتم

طفلكالصطحابالطفلحمایةبخدماتاالتصالفسیتم .

- لمركزالشیكاتإجراءیمكنبریدیة.بحوالةأوبشیكأونقًداالدفعیمكن Robinson Community Learning Centre.
شیكمبلغإلىباإلضافةالرسومھذهدفعیجبمرتجع.شیكلكلأمریكیًادوالًرا25بقیمةخدمةرسومھناكستكون NSF

شیكاستالممنأسبوعینغضونفيبالكامل NSF. بالكاملالسدادیتمحتىالبرنامجمنطفلكإعفاءفسیتم،الدفعیتملمإذا .

- ویومیلیھالذيوالیومالشكروعیداالنتخاباتویومالخریفعطلةالتالیة:األعیادفيأبوابناسنغلق MLK الرئیسویوم
األیاملتلكفاتورةنصدرالنحنالذكرى.ویومالعظیمةالجمعةویوم .

مدرسة- Robinson Center Preschool فيواحدوأسبوع،ینایر/دیسمبرفيالشتاءعطلةفيأسابیعثالثةلمدةمغلقة
األسابیعتلكخاللبالفواتیرنقوملنأبریل.فيالربیععطلة .

- المرضیةواألیامالشخصیةاإلجازةأیامذلكفيبماالمقررةاألیاملجمیعمطلوبةالدراسیةالرسوم .

الطبیبمذكرةستكونأسبوعین.لمدةالصحيالحجرخاللالدراسیةالرسومفرضیتملن،COVID-19جائحة-خالل
مطلوبة.

بیئة

مركز روبنسون ھو بیئة خالیة من التدخین ، مع إمدادات میاه آمنة من قسم أعمال المیاه في مدینة ساوث بیند ، وأنظمة التدفئة
والتھویة والتبرید التي تحتفظ بھا جامعة نوتردام وفقًا للمعاییر الوطنیة. تجري إدارة المخاطر في الجامعة مسوحات سنویة حول

أيعناإلبالغویتمالدراسيللفصلیومیةفحوصاتبإجراءالموظفونیقوم.RCLCوالتحكمالقیادةمركزفيالمخاطر
NDSecurityوNDSPیستجیبنوتردام.فيوالشرطةاألمنوكذلكRCLCبدوریاتبانتظامSBPDیقوممخاطر.

بسرعة عند االتصال بھما.

إجراءات الطوارئ

یتم نشر خطة وإجراءات الطوارئ الخاصة بنا في الفصل الدراسي. نسخة متاحة عند الطلب.

سیاسة الدواء واإلجراءات:

https://earlyedconnect.zendesk.com/hc/en-us/categories/360003304794-Common-Questions
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یجب فقط إعطاء األدویة التي وصفھا الطبیب عند الضرورة للحفاظ على الطفل في المدرسة والتي یجب إعطاؤھا خالل
ساعات الدراسة. یجب تضمین نسخة من مالحظات الوصفات الطبیة في ملف طفلك ، حتى نعرف كیفیة إدارة الدواء بشكل

صحیح. لن تقدم المدرسة التمھیدیة لدینا األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة للطالب.

سیاسة االستالم المتأخر لمرحلة ما قبل المدرسة

موظفيأحدمعالبرنامجانتھاءبعداصطحابھیتملمالذيالطفلیبقىأنیجب RCLC الھواتفأرقامبجمیعسیتصلالذي
معالموظفسیبقىالطفل.الصطحابماشخصإلىالوصولیمكنحتىللطفلالطوارئحاالتفياالتصالنموذجفي

الموظفونفستصل،للیومالمغادرةالموظفینجمیععلىوكان،شخصبأياالتصالیتملمإذااصطحابھ.یتمحتىالطفل
الوقائیةالحضانةإلىالطفلألخذالشرطةأوالطفلحمایةبخدمات .

قائمةفيموجوًدالیسشخصقبلمنطفلھمالتقاطتمإذامالحظةإرسالالوالدینعلىیجب،الخططفيتغییرھناككانإذا
فسیتم،األخیرةاللحظةفيالخططتغییرتمإذاالشخص.ھذاوصولعندالھویةمنالتحققوسیتم،الطوارئاتصالجھات

بالمغادرةللطفلللسماحبإذن،التاليالیومفيإلكترونيبریدأوبمالحظةمتبوًعا،الھاتفعبرالوالدمنشفھياتصالقبول
االستالمعندالھویةمنالتحققسیتمآخر.شخصمع .

بجمیعاالتصالفسیتم،الوالدإلىالوصولتعذرإذاالطفل.الصطحابالوالدیناستدعاءفسیتم،البرمجةأثناءطفلمرضإذا
كانإذااآلخرین.األطفالعنعزلھاأوعزلھسیتم،الطفلالتقاطیتمحتىالطوارئ.حاالتفياألخرىاالتصالجھات

یحضرولنمریًضاالطفل RCLC ، بـاالتصالاآلباءعلىیجب RCLC طفلھمبغیابالموظفینلتنبیھالبرمجةبدءقبل .

سیاسة اللعب في الھواء الطلق

تلتزم RCLC Preschool ومرحلةأعمارھمعنالنظربغضاألطفاللجمیعالبدنیةوالتنمیةالطلقالھواءفياللعببأھمیة
بحریةالبدنياللعبوفرصالخارجیةالمنطقةاستخدامعلىالجمیعقدرةلضمانلألطفالاألنشطةجمیعإتاحةسیتمنموه.

الذات.واحتراموالمخاطرةواالستكشافاالستقاللتطویرعلىاألطفالیساعدالطلقالھواءفياللعبأننعتقدواستقاللیة.
وكرات،والماءبالرملللعبومناطق،بخاریةودراجات،وسیارات،العجالتثالثیةدراجاتعلىالمسیَّجملعبنایحتوي

الوجباتمثلاألنشطةتحدثأنیمكنبحیثالمسیجةالمنطقةفيالظلوھیكلالنزھةطاوالتتتوفربھا.لیلعبوالألطفال
معومأمونةآمنةالمناطقجمیعأنالموظفونیضمنالجید.الطقسفيالطلقالھواءفيأیًضاالصغیرةوالمجموعاتالخفیفة

الدقیقاإلشراف .

والنزھاتالطلقالھواءفياللعبفرصجمیعاستكملالرحالت.فيأوالحدیقةإلىالحيعبرنسیرسوفاألحیانبعضفي
معارفومھاراتوممارسةتعلممناألطفاللتمكیناألطفالویدیرھاالكباریقودھابفرصاألطفالوتزودالداخلیةاألنشطة

جدیدةوسلوكیات .

الھواءجودةتكنلمما،درجة85منوأقلدرجة30مندفئًاأكثرالطقسكانطالمایومیًاالطلقالھواءفياألطفالیلعب
الطقسحالةفيیوم.كلالطلقالھواءفيللعبمناسبةمالبسإحضاراألطفالعلىیجبالطلق.الھواءفيللعبمناسبةغیر

وضعأوحافةذاتبقبعةطفلكتزویدفیرجى،بالخارجمشمًساالجوكانإذابالداخل.كبیرةحركیةبأنشطةسنقوم،العاصف
أطفالالیحتاج،الشتاءفصلفيالخارج.فيللعبالمغلقةاألصابعذاتاألحذیةنفضلنحنالمدرسة.قبلالشمسمنواٍق

أحذیةوكذلك،معطفووقبعةقفازاتإلى .
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استخدامأیًضایمكناإلجمالیة.الحركیةلألنشطةمتاًحاالمسرحیكون،الطلقالھواءفيللعبمالئًماالطقسیكونالعندما
البحیثجًدامریًضاكانإذاصحیة.ألسباببالداخلبطفلاالحتفاظیمكنناالالكبیرة.الحركیةاألنشطةلبعضالدراسيالفصل

المنزلفيالبقاءفعلیھ،الخروجیستطیع .

واقي من الشمس / واقي من الشمس وطارد للحشرات:

SPFالشمسمنواقيالمدرسةقبلمالمرحلةRCLCطاقمیطبق،الشمسإصاباتمناألطفاللحمایة بإذنأعلىأو15
كتابي من الوالدین للقیام بذلك. بناًء على توصیة سلطات الصحة العامة بسبب ارتفاع مخاطر اإلصابة باألمراض التي تنقلھا

/الشمسواقیاتجمیعتخزینسیتمالمیدانیة.والرحالتالخارجیةاألنشطةفيللحشراتطارًداRCLCستستخدم،الحشرات
الواقي الشمسي وطارد الحشرات بعیًدا عن متناول األطفال.

خطة األدویة الموصوفة:
● ملصقمعاألصلیةالعبوة/الحاویةفيوحفظھاالدراسيالفصلخارجمغلقةمناطقفياألدویةبجمیعاالحتفاظسیتم

الطالباسموإلصاقالصیدلیة .
● الملففيیليمالدیناكانإذاإالللطالبالموصوفةاألدویةنقدملن :
● علیھالوصيأوالطالبأمروليمنخطيوإذنالصحةممارسأوالطالبطبیبمنكتابيأمر .
● الملففيالمناسبةالمعلوماتالمدرسةفيالموصوفةاألدویةیتناولطالبأيلدىیكونأنیجب .
● المرخصالواصفمنكتابةاألدویةفيالتغییراتتوثیقیتمأنیجب .

التحصینات

الحاليالبدنيوالفحصالتالیةالتطعیماتعلىاألطفالیحصلأنیجب :

سنوات5إلى3سنمنلألطفالإندیانابوالیةالحكومیةالمدارسفيالتحصینمتطلبات :

الحاليالبدنيوالفحصالتالیةالتطعیماتعلىاألطفالیحصلأنیجب :
سنوات5إلى3سنمنلألطفالإندیانابوالیةالحكومیةالمدارسفيالتحصینمتطلبات :

التالیةالتطعیماتعلىأطفالھناكیكونأنیجب :
سنوات5إلى3سنمنلألطفالإندیاناوالیةبوالیةالحكومیةالمدارسفيالتحصینمتطلبات :

ال یزال بإمكان طفلك المشاركة في مرحلة ما قبل المدرسة دون تحدیث جمیع اللقطات المطلوبة ، لكننا سنعمل معك للتأكد من
أن طفلك سیصبح متوافقًا.

الصحة و السالمة

الماضیة:ساعة24الـخاللالتالیةاألعراضمنأیًاأظھرإذاطفلكیحضرالقد،المركزفيالجمیعلحمایة

● ؛ساعة)72لمدةدواءوجودعدممعالحمىمنخالیةتكونأن(یجبدرجة100عنالحرارةدرجةتزید

● واضحةغیرغزیرةأنفإفرازات .

● .القيء
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● ؛الیوم)فيأكثرأو(نوبتیناإلسھال

● متسرع؛

● المفتوحة؛القروح

● الملتحمة(التھابالوردیةالعین ).

● العودةقبلالقملمنتماًماخالیًایكونأن(یجبالرأسقمل )

● إلخ،الحمى،الحلقالتھاب،األنف(سیالنكوفیدأعراض )

أمثلةمن.513-631-0513علىروبنسونمركزوإبالغالمنزلفيبھاالحتفاظیرجى،معدمرضأليطفلكتعرضإذا
الحلقالتھابالمعدیة:األمراض ، COVID-19 ، ،الماءجدري،النكاف،الحصبة،األذنعدوى،السعفة،الوردیةالعین
إلخ،القمل،القرمزیةالحمى .

لـیجوزال RCLC المدیر.موافقةدونأجلھمناستبعادھمتمالذيالمرضأعراضعلیھمتظھرالذیناألطفالإدخالإعادة
المركزإلىالعودةقبلضروریةمعدیًایعدلمطفلكبأنتفیدالتيالطبیبمالحظةتكونقد .

سنحافظفي،بجروحأصیبأو،مرھقًا)أوفاتًراأصبحأوأعالهالمذكورةاألعراضمع(إماالیومخاللطفلكمرضإذا
دقیقة30غضونفيالتمھیدیةالمدرسةمغادرةإلىالطفلیحتاجالفور.علىخاطركوسنارتیاحھعلى .

سیتمالوصي.أوبالوالدباالتصالثانمدرسوسیقوم،الضرورةحسببالطفلواحدمدرسسیعتني،حادثوقوعحالةفي
واإلجراء،اإلصابةونوع،الحادثأواإلصابةأوالحادثومكانتاریخعلىیحتويوسوفالحادث.عنمفصلتقریرتقدیم

الحادثأواإلصابةأوالحادثعناإلبالغتموالذین،الموظفوناتخذهالذي .

األوقاتجمیعفيالدراسيالفصلفيبھالالحتفاظطفلكاسمعلیھامكتوبالمالبسمنإضافیةمجموعةإحضاریرجى .

موظفيجمیعتعلیمیتم RCLC األمراضانتقالوتقلیلالنظافةلتعزیزالیدینلغسلوفعالةمھمةإجراءاتواألطفالوالزوار
األطفالمننطلببنجاح.المھمةإلنجازالحاجةحسبالیدینغسلفياألطفالالموظفونیساعدواآلخرین.أنفسھمإلىالمعدیة

األطفالمننطلبالوجباتوبعدقبلالخارج.فياللعببعدوكذلك،یومكلالحضانةإلىوصولھمعندالیدینمعقماستخدام
الدراسيالفصلحوضوفيالمدرسةقبلماحمامفيمعلنةبناالخاصةالیدینغسلإجراءاتلدیناأیدیھم.غسل .

المواد المحظورة

Robinsonمركزفيبالتدخینیُسمحال Community Learning Centre.والعقاقیراألسلحةالتدخین.منخالیةبیئةنحن
المحظورة والكحول ممنوعة أیًضا من المبنى واألراضي. إذا اشتبھ أحد أعضاء طاقم ما قبل المدرسة في أن الشخص المصرح

لھ باستالم الطالب كان في حالة سكر أو ضعیف بطریقة أخرى ، فلن یقوم الموظفون بإطالق سراح الطفل إلى حضانة ذلك
الشخص.

إساءة معاملة األطفال وإھمالھم

بموجب قانون والیة إندیانا ، فإن أي فرد لدیھ سبب لالعتقاد بأن الطفل ضحیة لسوء المعاملة أو اإلھمال علیھ واجب تقدیم
تقریر ؛ لذلك ، یعتبر كل مواطن من والیة إندیانا "مراسل مفوض". في حین أن اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال ھو مسؤولیة
الجمیع ، فإن قانون إندیانا یتطلب من البعض في بعض المھن القیام بذلك. ھؤالء المراسلون المحترفون ھم موظفون في مؤسسة

طبیة أو عامة أو خاصة أخرى ، أو مدرسة ، أو منشأة ، أو وكالة. ھؤالء المراسلون ملزمون قانونًا من خالل مھنتھم باإلبالغ
عن إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم.

مشاركة الوالدین ووقت األسرة
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یتم الترحیب باآلباء وتشجیعھم على المشاركة في الفصل الدراسي. ھناك أنشطة نصف شھریة مخطط لھا لآلباء واألطفال للقیام
العامخالل2:00الساعةفيأسبوعینكلمنالخمیسیومھذاسیكونمًعا).والطفل(الوالدینPACTوقتخاللمًعابھا

الدراسي.

فصل الوالدین / الطفل

لیس من غیر المعتاد أن یصاب الطفل بالبكاء عند االنفصال عن والدیھ في موقف غیر مألوف. تذكر أن ھذه بیئة جدیدة ذات
وجوه جدیدة. ال بد أن یشعر الطفل ببعض االنزعاج. غالبًا ما یكون لدى البالغین تلك المشاعر عند وضعھم في موقف مماثل.

كن مشجًعا لطفلك. تتواصل ابتسامتك وعینیك ولغة جسدك كثیًرا. غالبًا ما یكون االنفصال أصعب على الوالدین منھ على
األطفال. یرجى مشاركة فیدیو ما قبل المدرسة الخاص بنا والذي یمكن العثور علیھ على صفحتنا على

Facebook:RobinsonCenterNDالویب:علىموقعناعلىأوRCLC.ND.edu.

رحالت میدانیة

یستطیعالاإلطفاء.محطةأوالحدیقةأوالحیواناتحدیقةأوالمتحفمثل،العائلیةالجذبمناطقإلىشھركلسنذھب
علىقادرینكانواإذا،للمساعدةاألمورأولیاءعلىنعتمدلذلك،األماكنھذهإلىالخاصةسیاراتھمفيالطالبقیادةالمعلمون
أجلمننوتردام.منصغیرةشاحنةاستئجارمننتمكنحتىإخبارنافالرجاء،نقلوسیلةإلىبحاجةكنتإذاأطفالھم.قیادة
مزودةكبیرةشاحنةأوحافلةفياألطفالنقلالمراكزمنإندیاناكودیتطلبسیارتك.مقعدإلىتحتاجسوف،الطالبأخذ

أمانبأحزمة .

دائًمابھممرحباآلباءمتطوعوھناك!لرحلةالتخطیطیمكنناربمابذلك!فأخبرنا،زیارتھتودمكانلدیككانإذا .

لوازمالمدرسةقبلماموظفوسیحضر،رحالتنافيمیدانیة.رحلةفيطفلكبأخذلناتسمحإذنقسیمةعلىاآلباءسیوقع
الطوارئحالةفيالمساعدةلطلبالمحمولةالھواتفیحملوناألولیةاإلسعافات .

سیضمن

مالبس المدرسة:

الخارج.فيللعبیومكلمالبسیرتديطفلكأرسلالطلق.الھواءفياللعبأوللرسموعملیةمریحةمالبسطفلكألبسي
النشط.للعبمناسبةوغیرخطیرةونعالوصنادلنعالعلىالجاھزةالمالبسذاتاألحذیةتحتوياألفضل.ھيالتنسأحذیة

داخلطفلكاسموضعیرجىبأنفسھم.بسھولةالحماماستخداممنیتمكنواحتىمعقدةغیراألطفالمالبستكونأنیجب
وسیارتھمالبسھ .

الداخلیة).والمالبسالجواربذلكفي(بماالمدرسةفيللمالبسكاملتغییرعنیقلالماالطالبجمیعلدىیكونأنیجب
حقیبةفيالمدرسةإلىالمالبسارسالیرجىموسمیا.مناسبةالمالبستكونأنیجب Ziplock الطفل.اسمعلیھامكتوب

ویمكنالیومخاللستنزعالتيالمالبسمنوغیرھاوالبلوزاتوالقبعاتالستراتخاصة،المالبسجمیعتسمیةیرجى
لتنظیفھاجمعةیومكلالمنزلإلىالبطانیاتإرسالسیتمالراحة.لوقتبطانیةإرسالمنكنطلبكمانسیانھا. .

لعب وطعام من المنزل

من فضلك ال تجعل طفلك یحضر األلعاب من المنزل إال إذا كان "یوم العرض والتحدث". سوف نقدم وجبات خفیفة و غداء
لألطفال. نطلب منك إطعام طفلك قبل وصولھ إلى الفصل.
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تنظیف وتعقیم األلعاب للمساعدة في الحفاظ على سالمة األطفال

یتم غسل اللعبة التي وضعھا الطفل في فمھ أو التي تلوثت بإفرازات الجسم بالید باستخدام الماء والمنظفات ثم شطفھا وتعقیمھا
المجموعةفإن،بناالخاصةCOVID-19إرشاداتعلىاالطالعفيترغبكنتإذااستخدامھا.منآخرطفلیتمكنأنقبل

الكاملة متاحة في الردھة.

أعیاد المیالد

أعیاد المیالد خاصة لألطفال. یتم االحتفال بعید میالد كل طفل في الحضانة. سنوفر وجبة خفیفة خاصة لجمیع األطفال في أعیاد
المیالد. یرجى إخبارنا إذا كنت ال ترغب في أن نحتفل بعید میالد طفلك ، أو أن نشارك في احتفاالت عید میالد اآلخرین.

حوادث أو مشاكل كبیرة

سیتم إخطار بأي حوادث أو مشاكل مھمة تؤثر على طفلك ، بما في ذلك التعرض لألمراض المعدیة.

ما ھو ھاي سكوب؟

HighScope منھجیركزاألبحاث.علىوقائمةجدواھاأثبتتللتعلماستراتیجیةھي HighScope البالغینبینالتفاعلعلى
األطفاللدىالذاتعلىواالعتمادالمبادرةتعززالتيالخطةمراجعةوعملیة،بعنایةمصممةتعلیمیةوبیئة،واألطفال

التعلیمیةالتجربةتشكیلفيفاعلونشركاءوالطالبالمعلمونوالشباب. .

سریة

خاللماوقتفيطفلكلمعالمعلمینجمیعیتفاعلماوعادة،أطفالناجمیعرفاھیةأجلمنمًعاRCLCفيالموظفونیعمل
كل یوم. لھذا السبب ، یشارك المعلمون بانتظام المعلومات حول سلوك األطفال والتفاعل مع اآلخرین واالحتیاجات الصحیة

وأي مواضیع أخرى قد تؤثر على العمل مع ھذا الطفل. قد یشمل ذلك مشاركة المالحظات أو بیانات التقییم. سیتم استخدام جمیع
المعلومات المتعلقة باألطفال فقط لتحسین تفاعالت الفصل الدراسي. لن یقوم المعلمون أبًدا بمشاركة المعلومات مع أي شخص

بخالف اإلدارة والموظفین المشاركین بشكل مباشر. یتم االحتفاظ بسریة المعلومات الشخصیة وقضایا السلوك والمسائل التأدیبیة
وما إلى ذلك. لن یتم قبول طلبات اإلفصاح عن المعلومات إلى الوكاالت األخرى إال إذا تم تقدیمھا كتابیًا وبإذن من ولي األمر /

الوصي على الطفل.

التظلم

یحق ألي ولي أمر أو وصي قانوني یتصرف نیابة عن طالب مشارك في برنامج تابع لمركز التعلم المجتمعي في روبنسون
تقدیم شكوى بشأن الشروط أو الخدمات التي یقدمھا مركز روبنسون التعلیمي المجتمعي. یجب على اآلباء المتضررین أوالً

محاولة حل أي خالفات مع مدرس أو مشرف طفلھم. إذا لم تتم تسویة المشكلة بما یرضي أولیاء األمور ، یرجى التواصل مع
مدیر البرنامج أو مدیر البرنامج. سیعقدون اجتماعا لمناقشة القضایا. إذا كنت ال تزال غیر راٍض ، یمكنك الوصول إلى مكتب

،OECOSLعلى:الترخیص 402 W Washington St، Suite 361، Indianapolis، IN 46204.

الزیارات المنزلیة

یتمتع اآلباء بامتیاز أن یكونوا المعلمین األوائل واألكثر نفوذاً ألطفالھم. نرید أن نكون قادرین على التعرف على العائالت
واألشیاء التي یمكنك إحضارھا إلى الفصل الدراسي وجعلھ مكانًا أكثر راحة ومألوفًا لألطفال. نحن نقدر فرصة التعاون والتعلم

من بعضنا البعض. سیتم إجراء زیارة واحدة في بدایة كل عام.
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مؤتمرات أولیاء األمور / االتصاالت / سیاسة الزیارة

تعقد المؤتمرات في المركز مع المعلم. سیحدث ھذا مرتین في السنة: منتصف العام وفي مایو. ھدفنا ھو إعالم أولیاء األمور
بالبرنامج ومعرفة مستوى اداء الطالب في دراستھ. إذا كانت لدیك أسئلة أو أفكار ، یرجى مشاركتھا معنا. یمكن للوالدین أیًضا

طلب عقد مؤتمر في أي وقت. باإلضافة إلى ذلك ، یتوفر المعلمون دائًما للتواصل المستمر.

وجبات

Mealیُعلمالطعام.تناولھمأثناءالمائدةحولمًعاممتًعاوقتًااألطفالیقضيیومكل timeواالستقاللیةواألخالقالصبر
وتطویر اللغة والتغذیة. سنوفر وجبة خفیفة في الصباح ووجبة منتصف النھار بشكل یومي لكل طفل. یرجى إخبارنا في أقرب

وقت ممكن إذا كان طفلك یعاني من أي حساسیة تجاه الطعام أو لدیھ نظام غذائي مقید. تقوم إدارة ترخیص إندیانا بمراجعة
واعتماد قوائم الوجبات الخفیفة والغداء.

VCR/التلفزیوناستخدامسیاسة / DVDالدراسيالفصلفي

التعلممراكزفيالتفاعلياللعبمحللیحلأبًدااستخدامھیتموال،المدرسةقبلمامرحلةفيباعتدالالشاشةوقتاستخدامیتم
بیننشطةمشاركةیتضمنفإنھ،الشاشةوقتاستخدامیتمعندماالیدویة.األدواتأوالمنزليالتدبیرأوالفنأوالقراءةمثل

تتاحقدالدراسیة.المناھجوإثراءودمجالتعلمنطاقلتوسیعالدراسیةالفصولفيالتكنولوجیاتُستخدمواألطفال.المعلمین
وأجھزةوالمجاھراألشرطةمسجالتمثلالتكنولوجیاأشكالمنالعدیدباستخداموبنائھاالمھاراتإلىالوصولفرصلألطفال

الرقمیةوالكامیراتالكمبیوتر .

منالمناسبةالیوغادروساألمثلةتشملقدالدرس.وتعزیزواالستكشافاإلبداعودعمللمشاركةالتكنولوجیااستخدامھوھدفنا
المیدانیةالرحالتفيالكامیراتأوالصغیرةالمجموعةوقتلتمدیدالصورأوالقصیرةالفیدیومقاطعأوالتنمویةالناحیة

فقط.مناسبًاذلكیكونوعندما،فصللكلاألسبوعفيمرتین،الیومفيدقیقة15علىاالستخدامسیقتصراالستكشافیة.
اإلنترنتإلىالوصولمنفقطالمدرسونسیتمكن .

الجدول الیومي

8:30 وصول

8:30 - 9:00 الدائرةوقت/الترحیبوقتصباًحا

9:00 خفیفةوجبة9:15حتى

9: 15-9: 35 صغیرةمجموعة

9: 35-9: 45 تخطیط

9: 45-10: 45 العملوقت

10: 45-10: 50 نظف

10: 50-11: 00 أذكر
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11: 00-11: 30 الوقتخارج

11:30 - 12:00 غداء

12: 00-12: 30 الراحةوقت

12:30 وأسرةنونیة

12:45 الدائرةتوقیت

1-1: 45 العملوقت

1:45 نظف

1:50 أذكر

2:00 كبیرةمجموعة

2:30 الفصل

سیاسة طرد وتعلیق برنامج ما قبل المدرسة

البرامجبینالشراكاتوتشجیع،والتعلیقالطردمنععلىتركزإیجابیةتعلیمیةبیئةخلقعلىروبنسونمركزحضانةتعمل
والعاطفیةاالجتماعیةاألطفالصحةلدعمالمستمروالتحسینواإلنصافالعدالةوضمان،الصحیةالتنمیةلدعمواألسر

.والسلوكیة

االحتیاجاتلتلبیةفعالیةاألكثرالمكانھوالمجتمعيالتعلیميروبنسونمركزیكونالقد،األحیانبعضفي،ذلكومع
السالمةأوالتعلمعلىسلبًاالفردیةالطفلاحتیاجاتفیھاتؤثرمواقفأیًضاھناكتكونقدمعین.لطفلالتعلیمیةأوالسلوكیة

ألطفالھمبدیلمكانإلیجاداألمورأولیاءمعبالعململتزموننحن،الحالةھذهفيالفصل.فياألطفاللبقیة .

ممارساتدمجخاللمنالصعبةالسلوكیاتواالستجابةالعاطفي/االجتماعيالتطورتعزیزعلىالمدرسةقبلمامرحلةتركز
التعلیقأوالطردفيالتفكیرقبلاإلیجابيالتأدیبوسیاسات .

والتعلیق:الطردلمنعإرشادات
وغیرمتسقةبطریقةالتالیةوالممارساتالسیاساتروبنسونمركزحضانةتستخدم،وتعلیقھماألطفالطردلمنعمحاولةفي

:تمییزیة

،للعمرمناسبةوتوقعات،وتنوع،وتفاعلیةمحفزةتعلیمیةبیئاتتوفرالتيالتنمویةالناحیةمنالمناسبةالممارساتنتبعنحن
،الطفلتنمیةفيالممارساتوأفضلالبحثعلىالقائمةباألدلةومعرفة،للتعلیمقابلةولحظات،صغیرةمجموعاتوأنشطة

المبكروالتعلیموالتعلم .

والعاطفیةاالجتماعیةاألطفالصحةلدعمالالزمةبالكفاءاتمدرسیناتمتعلضمانوالتعلیموالتدریبالمھنيالتطویرنقدمنحن .

األطفالاحتیاجاتتلبيالتيالدراسیةالفصولجداولوتنفیذبتطویرنقوم .

اآلخرینمعالصحیةاالجتماعیةالتفاعالتلتعزیزالتعلمبیئةبتكییفنقوم .
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األطفالمعورعایةصحیةعالقاتتطویرعلىنعمل .

األمورأولیاءمعقویةوعالقاتشراكاتنطور .

ومتسقةوواضحةالتنمویةالناحیةمنمناسبةتكونالتيالدراسیةالفصولتوقعاتنطورنحن .

األسرةمشاركةفرصنقدمنحن .

واإلنصافالعدالةنضمننحن .

الطردقبلأخرىخیارات
حضانةمنطفلأيطردقبل RCLC ، التالیةاإلرشاداتوالمدیرالموظفونیتبع :

الوالدینإذنعلىالحصولبعدالمجتمعومواردوالسلوكیةالعقلیةالصحةمستشاريوإشراكتحدید .

الوقتمنمحددةلفترةالرعایةفيالوقتمقدارأواألیامعددتقلیل .

األھدافوتطویراإلیجابیةالسلوكیةالتدخالتلمناقشةاألمورأولیاءمعمؤتمر .

الطردوتقلیللمنعالمبذولةالجھودتوثیق .

المعقولةالراحةوسائلتوفیر .

االنتقالإجراءات
تحدیدخاللمنآخربرنامجإلىاالنتقالفيواألسرةالطفلالطفلرعایةوكالةستساعد،طردحدوثوجوبحالةفي

للطفلاألنسبالمكانتحدیدفيللمساعدةالمجتمعومواردالسلوكیة/العقلیةالصحةمستشاريوإشراك .

المحلیةالموارد
والمواردالخدماتتحدیدفيالعائالتلمساعدةالتالیةالقائمةالموظفونیستخدم .

● 1169-234-574الخاصة):االحتیاجاتذويلألطفالالموارد(مركزاألطفالمستوصف
● 574-289-4831للتوحد:اإلقلیمياألنصاريمركز
● 574-289-4831اإلعاقة):ذويلألشخاص(موردلوغانمركز
● INSource ( 7101-234-574الخاصة):االحتیاجاتذاتللعائالتإندیانامورد
● 3136-234-574سیرفیسز:ھیلثیونایتدفيوالنطقالسمعمركز
● Child Find www.childfindidea.org

مصادر إضافیة

1. اآلباءومواردمعلوماتمركز www.parentcenterhub.org

2. اإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانون IDEA https://sites.ed.gov/idea

3. الوالدینمعلومات-منھاوالوقایةاألمراضعلىالسیطرةمراكز www.cdc.gov/parents
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4. المبكرةالطفولةدعمالھرم-نموذجاتحاد PBIS www.pyramidmodel.org

5. NCPMI - الھرمنموذجالبتكاراتالوطنيالمركز http://www.challenbehavior.org

االتصاالت
الطردسیاسةالمسجلین.األطفالأموروأولیاءالموظفینجمیعإلىبوضوحبناالخاصةوالتعلیقالطردسیاسةإبالغیتم

أنجدیدموظفوأيالحالیینالموظفینجمیععلىیتعینالتدریب.وممارساتالموظفیندلیلمنجزءأیًضاھيوالتعلیق
بالوكالةالخاصةوالتعلیقالطردسیاسةوقراءةتلقوابأنھمیقرونبیانعلىبالتوقیعویقومونبالسیاسةدرایةعلىیكونوا .

سیاسة االنضباط

،سلوكیةمشاكلتظھرعندمااألطفال.سلوكإلدارةكأدواتوالمكافأةالعقوبةاستخدامالعاليالنطاقذووالمعلمونیتجنب
نھجیساعدالمعنیین.اآلخرینمعأوالكبارمعالمشكلةمناقشةعلىالطفلیشجعونذلكمنوبدالً،الطفلعزلیتجنبونفإنھم
الطالبنشجعنحناآلخرین.علىأفعالھمبتأثیروعیھموزیادةاالجتماعیةالمھاراتتطویرعلىاألطفالھذاالمشكالتحل

ونعلمنصممأننحاولذلك.أمكنكلمابھمالخاصةالنزاعاتوحلمشاعرھمعنللتعبیرالخاصةكلماتھماستخدامعلى
المؤذیةوغیراإلیجابیةالنزاعاتحلمھارات .

والمالحظاتاللفظيالتعرفاإلیجابيالتعزیزیشملوالداعمة.والصبربالرعایةتتسمصفیةبیئةإنشاءجًداالمھممنأنھنعتقد
أوالطعامأوطفلكحرمانأوالبدنيالعقابأوالرشاوىأوالتھدیداتالموظفونیستخدملنالكثیر.ذلكوغیرللطالباإلیجابیة

العزلةأواإلذاللأواألخرىاألساسیةاالحتیاجات .
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