
 

 
 

 لالسره بيانات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحضانه لما
 أحترم مع شخصيته جونب جميع في طفل كل لنمو مناسبه  الرفاهيه و الهدوي من جو هي  الحضانه

  و الوقت
 والفرديه االهتمامات و االحتياجات

 و يهالرعا و الشخصي االهتمام و المعلمي مع التربويه العالقه خالل من ضفل كل الحضانه في
 و الزات وأحترام المان  و االعتماديه و العمل معرفه و العمل حب تخلق  اليوميه االقتراحات

 ،  االخرين في و النفس في الثقه
 

  التعليميه االبويه الوظائف في االبوين تعلم و تدعم و االسره تنظيم تتعم الحضدانه
 

  الحضانه دخول 

 التأقلم
 في عائلته و للطفل تقديمها يتم التي لضيافها أشكال من شكل أول هو التأقلم.

 للحضانه الدخول وقت
 و األم و الطفل بين العالقه و العاطفيه و الوجدانيه علي ينطوي   حساس وقت هو

 المعلم
 يتم ومعا المشرفين و المعلمين من الفتره تلك في مرفقتهم يتم  االبوين و الطفل

  علي االتفاق
 المعلمين التأقلم بدايه قبل االسره و الطفل أحتياجات حسب علي  الموعييد
 من عليها االتفاق يتم اولوسره المعلمين بين فرديه لمقابله موعد تحددون

 البدايه
 األطفال يصطحبون االبوين و فرديه أو صغيره مجموعات في يكون قد التأقلم      

 تم يالت البرنامج و المويعيد حسب علي الحدانه داخل أطفالهم مع يبقون و
 الغداء قت و في تدرجيا أدراجه يتم سو و تدريجيا . المعلمين مع عليها االتفاق
 مع لالختبار موعد ترتيب يتم سوف قصيره فتره بعد. الكامل الموعد الي يصل حتي و

 االسره
 

 التربويين األشخاص
 

 اولياء مع متميزه عالقه تؤسس التي التعليمي الكيان هو المرشدين المعلمين
  الحتياجتهم الفردي االهتمام وضع خالل من راالمو

 اطفال ٥ الي أطفال ٥ من صغيرم مجموعه لكل المرشدين و المعلمين قسم داخل في
 بالخبره غنيه و هادئه الحدانه داخل الحياه تجعل بطريقه مستمر بشكل يهتمون

   طفل كل لنمو الهادفه
 تهديد يتم سوف مستثناه ليست ولكنها أمتدت والمرشدين المعلمين بين العالقه

 االسره مع أخري موعد
 وفقا مختلفه اعمار او العمر نس من االطفال يكون قد المرجعيه المجموعات في

 للحضانه التربويه واالختيارات للتنظيم
 و للمعلمين الحساس العمل علي االشراف يدعمون التربويين و المسؤلين المنظمين

  اجأحتي أو شك الي للوالدين متاحين هم
 األسره مشاركه

 الطفل لرفاهيه مهم االسره مع ِ متسملا الحوار و العالقه
 مع تتقاسم و الحضانه داخل الطفل بحياه تخبر ان يجب و  الحق لها االسره

 المنزل و الحضانه في للطفل للنو المراحل و الخبره المعلمين
 و فرديه تمقابال تنظيم يتم العام خالل زلك وغير يومي الوالدين مع الحوار
 االستماع و الثقه و وااللمعرفه  المعلومات نقل لضمان جماعيه أجتماعات

 و الصغيره الحفالت و  العمل حلقات مثل مهجه فرص تنظيم يتم االجتماعات تلك وغير المتبادل
  ألخ  الجماعيه المقابالت

 قبل من و دينالوال قبل من تمنح  الخدمات نظام و الحضانه في لألسره المؤسسيه المشاركه
 العام بدايه في االجتماع في االنتخابات في يشاركون الزين االمور ألولياء المطعم

 

 
 والقوانيين المحلي التعليمو المشروع و الخدمات ملف

 تقدم  أنكونا مدين لخدمات  القوانيين و وخدمات التعليمي المشروع و الخدمات ملف
 حضانه كل في  موجوده أو اكترونيال الموقع طريق عن لالبوين االوراقالعامه

 وي البالغين و للطفل اليوميه الحياه توضح التي محدده موضوعات بأختصرر تشرح الخدمات ملف
 يجب التي الجوده وموشرات اتباعها يجب التي االمعايير و للحضانه  التعليميه الخدمات

  المحليه التعليميه الخدمات لكل  أتباعها
يه أدِه وهي   فاف ش ل سي ِ   ها من   ال  عهد خ س  ت

يه تؤ  م يه ِ  يم ل ع س يح ِ  ض سو قوق ب ح  و ِ 

بات وِج ألدِره ِ  ياء و   ور أو  ين ِألم سخدم ت م  ِ 

ضمان يه   اه فل رف ط سره و ِ  سرك و ِال ش شط ِال  و ن

تؤل ي م ياه ف   ح

خدمه ي و ِ     ف
 الوظائف أفضل .

 حيث مباشره غيروال  المباشره االداره في  الحكوميه الحضانات لكل التعليميمشترك المشروع
  االطفال لرعايه التنظيمي و المنهجي االختيار تتشارك

ها ثل ِن م خطوط ت يه ِ  ع مرج كل ِ  ات   ضان ح سي ِ   ِ 

سزم ل يم ت نظ س ا  ي ب يه ف ل عم يه ِ  يم ل ع س  ِ 

يه يوم  ِ 
 ميثاق و االقليمي التعليمي المشروع اهداف مع يتسق حضانه كل في التربوي التخطيط   

 الخدمات
يم نظ س اعده  ِ  كل ق يات   ل عم نمازج و ِ  ه ِ    ِالدِري

لخدمات يه   يم ل ع س يه ِ  كوم ح  ِ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التعلميه البيئه
 من كل بين للعالقات قوي تبادل يتطور و يولد حيث المكان هي الحضانه في التعليميه لبيئها

 والعاملين األسر و االطفال
  فرد  كل احتياجات  لتلبيه تنظيمه و تصميمه تم المكان هزا

  الصفاء ا الرفاهيه من وج لصالح
 و المستقله خيارتهم و مهرتهم و المستضاف الطفل عمر حسب تتشكل الحضانه في الغرف. 

  المبادره
  الصغيره المجموعات في اللعب و الفرديه

 لاللعاب االهتمام مراكز ب مشكله هي مكانهم بأنها تعرف و الطفل فيها يتواجد التي الغرفه
 حيث ، ناعمه زوايه و يختنؤن حيث االنفاق ايدا فيها يوجد و القرأه و التركيبات و المنزليه
 و للطفل الوصول سهله و مدرجه تكون األلعاب و المواد و التعليمي المكان قياده . ييسترخون
 و للحضانه التعليميه البيئه يكمل الخارجي المكان و المعرفي االكتشاف علي ألطفل تشجع التي
 الحركه احتياجات مع تتفق الحديقه . معتدل المناخ و الجو فيها يكون مره كل أستخدامها يتم
 باستمرار تتيح التي و . الخ  العصي و الشجر اورق  التقاط و الحيوانات لمالحظه  واالكتشاف

 المعلمين و  األخرين األطفال مع متشاركه أو فرديه ردود و جديده دفعات
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تعليميه خدمات
 

   الموعد

AGRODOLCE 
via Redi - Collemarino 

 7.30 -  16.30 

AQUILONE 
Via Redipuglia, 35/A 

7.30 -  14.30 

ARCOBALENO 
Via Pesaro 

 7.30-  16.00 

BABYLANDIA 
Via Ferrovia - Pietralacroce 

 8.00 -  16.30 

CHICCO DI GRANO 
Via Torrioni 

 8.00 - 14.30 

LO SCARABOCCHIO 
Via Pesaro 

 7.30 -  14.30 

ORSACCHIOTTO 
Via Torrioni 

 7.30 -  17.30 

STELLA STELLINA 
Via Togliatti,60 - Montedago 

 7.30 -  17.30 

PAPAVERI E PAPERE 
Via Ginelli – Brecce Bianche 

 7.30 -  16.00 

PAPERINO 
Piazza Salvo D'Acquisto 

 7.30 -  16.00 

POLLICINO (da 16 mesi) 
Via C. Colombo, 106 

 8.00 -  16.00 

 ء
Via Redipuglia, 35/A 

 7.30 -  16.00 

RAPERONZOLO 
Via Redipuglia, 35/A 

7.30 -  14.30 

Sezione Primavera 
ISOLA DI ELINOR (da 24 mesi) 
Via C. Colombo, 106 

 8.00 -  14.30 

 

 

  لألسره الوقت
 في مقيمه غير و مقيمه اسر وتستهدف الحضانه عن مختلفه تربويه خدمه هو لألسره الوقت ، 
 األطفال جليسه مع ليس ولكن له كمشرف الوالدين أحد مع الضفل أستقبال يتم . أنكونا مدينه
 االبوه تدعم خدمه هو و صغار اطفال عهام التي لألسر االجتماعيه التنشئه و للتقابل مكان هو
 الحضانه خدمات السكرتريه مكتب في  العام خالل مقدم يكون أن ممكن لالسره الوقت في التسجيل
 التقديم تاريخ حسب علي تأتي المنحه و ثابت محدد لمعدل يخضع النه الدخل معدل ضروري ليس و

  للطلب
 الجمعه الي االثنين من يونيو الي برسبتم من المدرسي التقويم مثل مفتوحه الخدمه

 
 
 

 لألتصال
 Assessorato Politiche  Educative 
 التسجيل و السكرتريه مكتب
V.le della Vittoria   n. 39 - tel. 071/2222118-2132  
e-mail: asilinido@comune.ancona.it 
 .www.comune.ancona.gov.it  نكوناا مدينه موقع
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