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مقابلة القبول والتسجيل
أإللتحاق بتاريخ :

مع :

معلومات شخصية
إسم الطفل ( أإلسم  ,أإلسم أألول  /أألسماء أألولى) :
تاريخ الميالد :
)اسم الوصي القانوني (اللقب ،االسم األول  /أألسماء أألولى  ،نوع من الوصاية القانونية ):
إسم أإلخ  /أألخت ( أإلسم  ,أإلسم أألول  /أألسماء أألولى)
سن أإلخ  /أألخت :

القبول
مناسبة ودوافع لألسرة إللحاق الطفل في منشأة للرعاية النهارية

هل لطفلك بالفعل خبرات سابقة في مجال تلقى الرعاية خارج المنزل؟ (متى  ،على يد من و ما هى مدة الفترة الزمنية )

هل لطفلك أية طقوس معينة ؟
عند الوداع :

•

عند تناول الطعام :

•

عند أإللتفاف :

•

عند الدخول فى النوم :
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هل لدى طفلك كائن انتقالي ،على سبيل المثال .اللهايات أو لعبة محشوة على شكل حيوان ما ؟

هل هناك أي أحداث هامة حدثت من تاريخ الوالدة وحتى اليوم ،و يجب علينا أإلحاطة بها علما ؟

إلى أي مدى يمكن لطفلك التواصل لفظيا ؟ هل هناك إشارات غير لفظية هامة و التي يجب علنا أن نعرفها ؟

ماذا  /كيف يفضل طفلك أن يأكل و يتناول ألمشروبات (من ألزجاجة ،بواسطة ألملعقة)
؟

هل هناك أدوات للعب ومضمون ألعاب يحبها طفلك  /يمارسها ؟

ما يمكن أن يؤديه طفلك بالفعل بصورة "جيدة حقا"؟ ومن وجهة نظرك ،ما هي نقاط قوته ،ما القضايا التي يحب أن يتجنبها أحيانا أيضا؟

ما هى الرغبات التى لديك كوالد  /كوصى قانونى مفوض بالرعاية قبل مركز الرعاية النهارية  /ألمربية ؟
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رغبات  /توقعات مركز الرعاية النهارية من قبل أألهل  /الوصي القانوني المفوض بالرعاية
نقاط مالحظات لمزيد من مجريات الحوار
•



* طريقة تطور عملية ألتأقلم من منطلق مرجعية نظام المربيات.

•



دور الشخص القائم بأول إتصال بالطفل (الوالدين ) .

•



* (الموقف السلبي) حالة االنفصال ،الخوف على سبيل المثال .

•



* موعد إصطحاب الطفل مرة أخرى .

•



* مدة و طبيعة فترة التأقلم ( من واقع الخبرة).

• في
األشياء ( أألشياء المرحلية  ،ألبيجاما ...،الخ) هل يجلبها معه أو يتركها في المنزل .أماكن حفظ أألشياء
منشأة ألرعاية النهارية
الروتين اليومي

•



التعاون مع أولياء األمور

•



•



•



•



•



•



•



•



•



)ما هي ألصيغة ألتى ينبغى المحافظة عليها  ,أين توجد المعلومات؟ (التبادل المستمر للمعلومات
التعامل مع األمراض في منشأة ألرعاية النهارية

موعد جديد :مقابلة التقييم

مالحظات بخصوص مجريات المقابلة
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