
اليوم األول لطفلك يف برامج الحضانة
اليوم األول للطفل يف دار رعاية األطفال أو الحضانة قد يكون صعًبا عىل كل من الطفل ووالديه. إليكم بعض 

اإلرشادات لتسهيل صعوبات اليوم األول مقدمة من آباء وأمهات خاضوا هذه التجربة.

حدد موعًدا لزيارة الربنامج ومعك طفلك قبل بداية عمله.
• ساعد طفلك عىل إعداد قامئة باألشياء التي يريد أن يكتشفها عن الحضانة. عىل سبيل املثال، رمبا يود أن يعرف أسامء 	

املعلامت ومكان الحامم وهل يسمح هناك بغفوات النوم القصرية. وخذ معك هذه القامئة أثناء زيارتك.

• رتب للقاء طاقم العمل واألطفال حتى يتسنى لطفلك معرفة بعضهم باالسم.	

• اسأل طاقم العمل عام يفعلونه ملساعدة أولياء األمور يف االستعداد لليوم األول. هل تقوم املعلامت بزيارات منزلية؟ هل 	
يرحب بأفراد األرسة للجلوس يف غرف الصف مع األطفال يف األسبوع أو األسبوعني األولني؟ هل يسمح لألطفال بإحضار 

أغراض محببة لتهدئتهم )مثل الدمى أو صور األرسة( واالحتفاظ بها معهم؟

• بعد الزيارة تحدث مع طفلك عام اكتشفه معك. فمثًل، هل عرف مكان الحامم؟ أو هل عرف أسامء املعلامت؟	

خطط مسبًقا لتسهيل اليوم األول.
• ابدأ قبل ذهاب طفلك للحضانة بعدة أيام بـ »العد التنازيل« معه من خلل مثًل وضع علمات عىل األيام يف لوحة 	

التقويم. اطلب منه مساعدتك يف تجهيز مستلزماته املدرسية. دعه يقرر ما يلبس وما يأخذ من طعام للغداء.

• تأكد من أنه يعرف كيف سيذهب إىل الحضانة ويأيت منها، مثًل بالسيارة معك أو مع أحد أقاربك أو باالشرتاك يف 	
سيارات نقل التلميذ أو يف حافلة مدرسية صفراء.

عود الطفل عىل عادات السالم والوداع السليمة.
• ابدأ بتقاليد الوداع البسيطة املتعارف عليها يف أرستك. رمبا يستحسن أن تحضن الطفل وتذكره بأنه سيعود إىل املنزل 	

بنهاية اليوم. أو رمبا يرغب الطفل يف نوع آخر من التفاعل معك - كقول طرفة مثًل أو أن تقرران مًعا النشاط الذي 
سيجربه الطفل أواًل.

• إذا شعر طفلك بالقلق عند مغادرتك فقل له أنك متفهم ألنه قد يفتقد أرسته أثناء وجوده بالحضانة، ولكنك متأكد من 	
أن هذا الشعور سيزول وأنه سيكون بخري بعد قليل.

• إذا أحرضت طفلك بنفسك إىل الصف، ال ترتكه أبًدا قبل أن تخربه بأنك ذاهب، حتى وإن كنت تعرف أنه سينزعج من 	
ذهابك. أخرب طاقم الصف بأنك مغادر، فهم ميكنهم ساعتها تهدئة الطفل وإلهاءه باالنشغال يف نشاط من األنشطة.
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