التقرير السنوي لمدارس دار الطفولة لعام 3416-3415هـ
ثهغ عذد األطفبل انًغغهٍُ خالل انعبو  785طفم وطفهخ ورنك إعًبنٍ انعذد فٍ انحضبَخ وانًغزىَبد انضالصخ
 فٍ ثذاَخ انعبو انذساعٍ رى خالل انُىيبٌ انًمبيبٌ العزمجبل األطفبل ورنك إلعشاء انزعبسف انضالصٍ ثٍُاألو وانطفم وانًعهًخ اعزضبفخ طجُجخ يزخصصخ ورنك نزضوَذ هزا انهمبء ثًعهىيبد رضمُفُخ حىل انزغزَخ
وانغزاء انصحٍ انًُبعت نعًش كم طفم.
 رى فٍ خزبو األعجىعبٌ انزًهُذَبٌ إلبيخ َىو يفزىػ رشفُهٍ نألطفبل احزىي عهً أنعبة وأَشطخ يزُىعخوأسرذي خالنه األطفبل يب َشغجىٌ يٍ يالثظ.
 رهً رنك االحزفبل ثبنُىو انىطٍُ انغعىدٌ انزٌ احزىي عهً ثشَبيظ يزكبيم شًم يعهىيبد لذيذ خاللانحهمخ ورجعزهب إلبيخ أَشطخ شعجُخ يُىعخ و إسرذاء انضٌ انىطٍُ ورُبول األطجبق انشعجُخ.
 وحزً رحمك أعشح داس انطفىنخ انزىاصم انهبدف يع انًُضل َزى إلبيخ يغهظ األيهبد يشربٌ خالل انعبوانذساعٍ أحذهب فٍ انفصم انذساعٍ األول واِخشي فٍ انفصم انذساعٍ انضبٍَ وكزنك دعىح اِثبء نضَبسح
انشوضخ واإلطالع عهً إَزبط األطفبل و يبصُعزه أَبيههى انصغُشح.
إضبفخ إنً انًهشعبٌ انغُىٌ انًمبو ثفعبنُبره انًزعذدح وأسكبَه انًزغذدح يٍ عبو إنً آخش.
ويٍ يُطهك عُبعخ انذاس نهزشفُه انهبدف انًصبحت ثزحمُك رىاصٌ ثٍُ صحخ انصغبس وانجشايظ
انًخطظ نهب وإلبيخ األَبو انشَبضُخ رحذ شعبس ( انشَبضخ فٍ وروق وأخالق ) .واعزكًبالً نزنك رى
انزهبة إنً يطجخ انشوضخ إلعذاد أطجبق خفُفخ َغهت عهُهب انعًم انغًبعٍ.
 ويٍ األَشطخ اِخشي انمُبو ثضَبسح انًكزجخ انعبيخ ثبنذيبو وانعذَذ يٍ انشحالد انًخطظ نهب يضم  :لشَخ
األنعبة انزٍ أصجحذ يكبَب ً دائًب ً عُىَب ً نألنزمبء ثبألصحبة يٍ روٌ االحزُبعبد انخبصخ ثعذ رطجُمُب
نجشَبيظ انزعشَف ثهى وثذوسهى فٍ انًغزًع وأَهى عضء الَزغضء يُه وكزنك انشحهخ انزٍ َمىو ثهب إنً
عبنى انًغبيشاد لشَخ انذونفٍُ انمهعخ.
 كزنك رى رفعُم أَشطخ آخشي اليُهغُخ ويُهب انُىو انعبنًٍ نهذفبع انًذٍَ رحذ شعبس (رًُُخ يغزذايخ
ثال يخبطش)
وكزنك انُىو انعبنًٍ نهغخ انعشثُخ انزٌ َأرٍ رزىَغب ًنزطجُك ثشَبيظ نغزٍ (نغخ انضبد) وهٍ رشغُع
العزخذاو نغزُب انعشثُخ انفصحً ورنك ثبنزحذس ثهب طىل انىلذ وخالل كبفخ األَشطخ وانجشايظ انًطجمخ
يع انصغبس.
 ويٍ األَشطخ انزٍ رى إلبيزهب رفعُالً نهىحذاد انزعهًُُخ انًطجمخ َشبط ( انحبط انصغُش فٍ وحذح انحظ
وحُبرُب ثبنغاليخ أحهً ) فٍ أعجىع انًشوس كًب رى رفعُم إشبسح انًشوس ثأنىاَهب انضالصخ عٍ طشَك
أسرذاء األطفبل يالثظ ثأٌ نىٌ يٍ األنىاٌ انضالصخ نإلشبسح .
 كًب رى فٍ خزبو وحذح انغزاء إلبيخ َىو انىعجخ انصحُخ رحذ شعبس ( أَب عهُى ألٌ غزائٍ يفُذ ). كًب رى إلبيخ َىو يغزههكبد يٍ ثُئزٍ ( إعبدح انزذوَُش) ورنك فٍ خزبو وحذح ثُئزٍ. كًب رى رفعُم َىو انغىدح انعبنًٍ نزكىٌ ( انغىدح ) أعبط كم عًم َمىو ثه األطفبل إضبفخ إنً َىوانطفم انعبنًٍ يعشفب ً كم طفم ثبنحمىق انًششوعخ نه فٍ حُبره وخالل ًَبئه .
 كًب رى إعزضبفخ ( طجُجخ أعُبٌ ويًشضبد) نهزعشَف ثعًههٍ ودوسهٍ انحُىٌ فٍ انًغزًع ورنك يٍضًٍ فعبنُبد وحذح عاليزٍ وصحزٍ.
 كًب رى رطجُك ثشَبيظ (انمص ورمىَخ األَبيم ) ورنك فٍ ثذاَخ انعبو انذساعٍ يع أطفبل انًغزىي انضبٍَوانضبنش ورنك نزهُئزهًب نهكزبثخ.
 ورشغُعب ً إللبيخ انجُئبد انصفُخ انزٍ رغبعذ عهً رىفُش ثُئخ يُبعجخ نهزعهى ورهٍُء يصبدس يزعذدحنإلكزشبف ورنك و رنك ثبخزُبس ثُئخ رشثىَخ يزًُضح فٍ َهبَخ كم وحذح يطجمخ.
 كًب َزى كم شهش اخزُبس يىظفخ عهً يغزىي انذاس نزُبل نمت يىظفخ انشهش انًضبنُخ . وفٍ َهبَخ انعبو انذساعٍ رى إلبيخ حفم خزبو األَشطخ نهًغزىي األول وانضبٍَ وانضبنش إضبفخ إنً حفمرخشَظ انذفعخ انغبثعخ وانضالصىٌ يٍ انًغزىي انضبنش ثعُىاٌ ( ثبنمُى َعهٍ انجُبء).
 ساعٍُ يٍ انًىنً انمذَش أٌ َكًم عطبئُب وَحمك أحاليُب ثإكًبل يغُشرُب كُهش يزذفك يحممٍُ سؤَزُبثإرٌ هللا .
وهللا ونٍ انزىفُك ..

