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 استمارة تسجيل

 
 للطفل ............................

 في روضة األطفال .......................

 حتى ..............................

اآلباء الركن األساسي بين المهنيين وتجسد العالقة التعاونية  مشروع هيسين للتربية و التعليم هو أساس عملنا في حضانة األطفال.

 لمفهومنا.

 مجداً أن نتعاون معك م الواقع. لهذا السبب فنحن مهتموندخوله عال معلى طفلكو مرة التسجيل هذه أن نسّهل عليكنود من خالل استما

بشكل أفضل.معه كلما تمكنا أكثر من التعامل  مادات وصحة طفلكعلى علية والبيئة العائ علىبشكل وثيق. ألنه كلما تعرفنا   

خدم البيانات من الطرف الثاني والثالث بشكل مجهول المصدر بهدف ست  ت   اختيارية وسنتعامل بها بثقة.جميع المعطيات بالتأكيد 

 اإلحصائيات.

مهم بشكل خاص. ترونه مبإخبارنا إن كان هناك شيء ما غير واضح من رؤيتك قوموابل  واال تتردد  

 نتطلع للقائكم ولقاء طلفلكم.

 

 اسم الطفل.............

 ....ذكر.... أنثى

 تاريخ الوالدة ........ في ...........

 اللغة األولى ............. اللغة الثانية ............

 الجنسية.............. : ألمانية ....... أو أخرى............

 في حال وجود الجنسية المزدوجة يرجى تحديد )األلمانية(.

 ذوي األصول المهاجرة

 :كان تتوفر أصول مهاجرة إذا

 الشخص الغير حاصل على الجنسية األلمانية أو. -1
 )أو(1949الشخص خارج حدود الجمهورية األلمانية اإلتحادية بعد عام  والدةمكان  -2

مكان والدة الشخص على األقل أحد األبوين خارج حدود جمهورية ألمانيا اإلتحادية يوجد أيضاً هجرة أحد األبوين في  -3

 .1949الحالية بعد عام حدود جمهورية ألمانيا اإلتحادية 

 نعم ......... ال............   من ذوي األصول المهاجرة

 يرجى تحديد التالي لذوي األصول المهاجرة القائمة :

 

 مهاجر .....  متجنس ....... بدون وطن..........

 أجنبي )فقط جواز سفر أجنبي(..........

 ال يوجد أي من هذه المعايير ..........
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 األم: ...............اسم 

 النشاط المهني ...............

 اللغة األولى ...........

 اللغة الثانية...........

 الموطن األصلي.........../ مكان الوالدة

 الديانة ................

 أصول مهاجرة    نعم ....... ال..........

 

 اسم األب: ..................

 .........النشاط المهني ......

 اللغة األولى ...........

 اللغة الثانية...........

 الموطن األصلي.........../ مكان الوالدة

 الديانة ................

 أصول مهاجرة    نعم ....... ال..........

 

 

 ال/أمومة دون زواج ......... نعم

 حق الحضانة للطفل .....................

 و الكنية و رقم الهاتف(مترجم متاح ) األسم 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 / 6 
 

 

 العائلة 

 م, األب, األخوة واألخوات, الجد, الجدة, حيوانات, مربية نهارية(؟من ينتمي للعائلة )األ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 مع من يعيش الطفل؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 كيف تبدو بيئة الطفل )أطفال, نوادي(؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ألعاب /ميل الطفل ) لعب حرة, الرسم, ألبومات مصورة, بناء, غناء, اللعب خارجاً, اللعب مع أطفال آخرين, مشاهدة التلفاز

 الفيديو, أخرى...(

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  يل المثال: الجدان, مربية نهارية, مستشار أو أشكال أخرى من االستشارة و في حال نعم ما هي ؟ ) على سبهل كان أو يوجد

 مجموعة أشخاص, حضانة, مربية أطفال, أطفال آخرون

 ............................................................................................................................ 

 

 في حالة الحزن أو الغضب ؟ مكيف يمكن أن يهدأ طفلك 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ما هي الطقوس, األعياد, اإلحتفاالت من ثقافة و دين البلد األصل يتم اإلهتمام بها في نطاق األسرة؟

ينبغي توضيح مدى وكيفية هذه الضوابط ذها بعين االعتبار في الحضانة, بحيث يتم أخهل يوجد ضوابط أو اهتمامات في هذا الصدد 

 .للتنسيق تكليف تربية الحضانةب

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 العادات والميول

 الرعاية

 ف وأين يتم لف )الحفاضات( طفلكم في المنزل ؟كي 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 كيف تجدون طفلكم في حالة اللف؟ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 هل طفلكم يطلب نزع الحفاض؟ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ّلطفل باستخدامها؟ادة )نونية(؟ هل يرغب ايوجد لديكم في الحمام قع 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 هل يهتم طفلكم بالمرحاض؟ ماهو التعبير الذي يستخدمه طفلكم له؟ هل يوجد طريقة لذلك ؟ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ...............................................................................هل طفلكم معتاد على استخدام فرشاة األسنان؟

 ...................................................................................................يف األسنان؟ظيوجد طرق لتن

 

 

 

 

 األكل والشرب

 

 د غذائية ال يسمح لطفلكم بتناولها )حساسية(؟هل يوجد مواد غذائية ال يتحملها طفلكم؟ أو يوجد موا

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 كيف يظهر أو يقول طفلكم عندما يعطش أو يجوع ؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 يأكل طفلكم

 ........يتم إطعامه  ........مع المساعدة   ه..........لوحد

 يأكل طفلكم

 ........على الحضن  ........معكم سوية )الوالدين( على الطاولة

 ........عفعلى كرسي مرت

 يشرب طفلكم
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 .........بدون مساعدة  ........مع المساعدة  .........من الكاسة   ..........من القنينة 

 

 النومعادات 

 في أي وقت ينام طفلكم في اليوم؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 في أي وقت ينام طفلكم في الليل؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 أين ينام الطفل في المنزل؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 طفلكم باألفضل ؟كيف ينام 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ما هي عادات النوم لدى طفلكم ؟ )على سبيل المثال: وضعية مفضلة, ضجيج اعتيادي, ظروف اإلضاءة(

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 بطانية, أغنية معينة( ما هي العادات المتاحة ؟)على سبيل المثال: النوم بمصاصة أو بدونها ,حيوانات لعب,

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ادات أخرىع

 هل يحتاج طفلكم إلى شيء مألوف كي يأتي بشكل جيد إلى هنا أو لتهدئته؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 اللغة

 

 يخبر احتياجاته؟ يظهر أوهل بإمكان الطفل أن 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 كيف يجري التواصل؟ شفوي أم غير شفوي؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 لدى متعددي اللغات: من يتكلم مع الطفل و بأي لغة؟

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 كيف ينادي الطفل

 

 ...............................................................................األم

 ...............................................................................األب

 ...............................................................................األخوة واألخوات

 ...............................................................................نفسه

 ماذا يقول الطفل:

 

 ...............................................................................عند الجوع

 ...............................................................................عند العطش 

 ...............................................................................في حال التحفيض

 ...............................................................................عليه الذهاب إلى المرحاض ا يكونعندم

 ............................................................................... للمصاصة, القنينة, الخ...

 ...............................................................................أشياء أخرى

............................................................................... 

 

 إنهاء المحادثة

 , اهتمامات ؟ كيف بإمكاننا أن ندعمكم أو نكون عوناً لكم؟هل لديكم أسئلة أخرى,أفكار

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ميشلشتات ........ التاريخ........

 

 

 توقيع األخصائي..................................   ...................... توقيع  األشخاص الذين يحق لهم الحضانة

 


