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 الداخلي النظام

 الولي عزيزي

اإلمضاء و عليه االطالع ولي كل علىو   للروضة الداخلي النظام عرض علينا وجب األطفال رياض بفتح المتعلقة الشروط كراس صدور بعد  

 المرض. بهذا اإلدارة إعالم يجب كما األقل، على أسبوع لمدة المنزل في يبقى أن عليه يجب معد، بمرض الطفل يصاب عندما 

 فما فوق.° 38 حرارته درجة بلوغ عند بالمنزل الطفل إبقاء يتحتم 

 الالزمة بالتالقيح يقم لم طفل أي يقبل ال. 

 السنة نهاية الى الطفل تسجيل  تاريخ من انطالقا ذلك و شهر كل من 5 يتجاوز ال أجل في اإلدارة إلى مباشرة الروضة معاليم تدفع 

 .                      الطفل  غياب مدة مراعاة دون  انقطاع بدون شهريا متتالية بصفة(  6201 جوان شهر)  الدراسية

   المغادرة سبب كان مهما الولي الى  المدرسية الطفل مستلزمات تسترجع ال . 

 المعاليم المدفوعة مهما كان السبب أو المدة تسترجع ،ال الروضة عن الطفل غياب حالة في.  

 األطفال. تخص ثمينة أشياء أو عن ضياع مجوهرات أو أموال مسؤولة ليست الروضة 

 الروضة. الى الخطيرة و العنيفة األلعاب جلب باتا منعا يمنع 

 بعد الثانية الساعة من و النصف و عشرة الحادية الساعة إلى و النصف صباحا السابعة الساعة من الجمعة الى االثنين  من الروضة تفتح 

 .التوقيت هذا خارج طفلال تجاه مسؤولية الروضة أية تتحمل وال األحد  الراحة األسبوعية  يوم، و يكون مساء الخامسة الساعة إلى الزوال

 13:45 س الى 12 س من االستراحة فترة خاصة و .الروضة غلق و فتح ساعة احترام األولياء على يجب .   

 منتصف النهار الساعة  حدود إلى صباحا الثامنة الساعة من ( الطلب حسب ذلك و)رمزي ، إضافي معلوم  دفع مع السبت يوم الروضة تفتح 

 رفقة شخص اخر.او  بمفرده بالمغادرة البنه السماح عند كتابيا االلتزام و الفتح توقيت حسب المغادرة و الدخول عند ابنه بمرافقة الولي يقوم 

 الوطنية و الدينية األعياد أيام في الروضة تغلق. 

  أوت( و جويلية)الصيف ألشهر بالنسبة كذلك األولياء و العمل فريق ظروف حسب رمضان شهر توقيتيحدد 

 (.اإلبان في التوقيت تحديد يتم)  الطلب حسب ذلك و الربيع و الشتاء عطلة في ابوابها الروضة تفتح المدرسية: العطل 

 تخصه. التي األشياء كل على و اللمجة حقيبة على الطفل اسم وضع يجب 

 و مجهزا مطبخا مستقال، سريرا الروضة إدارة لهم توفر كما هذا الغداء، وجبة معهم يجلبوا أن اليوم طيلة يمكثون الذين األطفال على يشترط 

 .قيلولتهم و بإطعامهم عونا يهتم

 تنظيم في تتمثل الخدمات من جملة تؤمن و المحتملة المخاطر من ووقايتهم سالمتهم و نظافتهم و النفسية و البدنية األطفال صحة على الروضة تسهر 

 . خاصة غذائية ألنظمة الخاضعين األطفال حاالت مراعاة مع الغذاء تقديم و حفظ  رغباتهم وكذلك و األطفال لحاجات تستجيب ترفيهية و تربوية أنشطة

 . السبب كان مهما أيام 03 من أكثر الطفل غياب عند االدارة اعالم الولي على يجب. 

 بالنشاط القيام أثناء للقاعة األولياء دخول باتا منعا يمنع. 

 االدارة قبل من البرنامج محتوى على االطالع يمكن و هذا الروضة، أنشطة و برنامج في التدخل باتا منعا يمنع  . 

 

 ( : ........................................................ة)السيد أسفله،( ة)الممضي إني

 .عليه نص ما باحترام ألتزم و الداخلي، النظام هذا في ورد بما إطالع على أني أشهد

 

 


