معلومات ألولياء األمور
مشروع لجمعية

لمزيد من المعلومات يمكنك االطالع على صفحتنا اإللكترونية:
www.rollingheart.at/index.php/fuchsbau
باإلضافة إلى ذلك يتم نشر أنشطتنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بنا.
يرجى ملء استمارة حماية الخصوصية وتوقيع اإلقرار المرفق ٬بأنك
استلمت خطاب المعلومات هذا وقرأته وفهمته.
لألسئلة أو االستفسار يمكنك التواصل مع مديرة المشروع كونستانزا
هيلمان من خالل:
بريد الكترونيder.fuchsbau1@gmail.com :
هاتف0664 1683014 :
إذا كنت ترغب في االتصال بالمشرفين مباشرة في الفوكس باو يمكنك
ذلك في أوقات العمل المذكورة باألعلى على الرقم:
0660 7672520.

فتح فوكس باو (مبنى الثعالب) في أكتوبر  ٢٠١٥أبوابه لألطفال من
سن  ٦إلى  ١٢عام من أبناء مدينة سيالمزي وضواحيها .كان
ومازال الهدف منه هو إنشاء مكان ٬في مجتمع أو مدينة كبيرة
للنمساويين والمهاجرين فيها ،يود األطفال الذهاب اليه طوعًا.
مواعيد العمل في الفوكس باو خالل أيام الدراسة االثنين ٬الثالثاء
والخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة.
يشرف على الثعالب الصغار ما بين  ٢الى  ٥من التربويين المدربين
ومساعدين متطوعين لهم.

في لقاء المغامرات ٬األلعاب والتعليم يتم الدراسة حسب الحاجة وحل
الواجبات المنزلية ٬لكن األساس هو اللعب ٬الضحك ٬تعزيز تقدير
الذات ٬احترام نمط حياة األخرين وبذلك المساهمة في إنشاء موقف
جوهري إيجابي لتحسين التعامل مع بعضنا البعض ٬لنتعلم من بعضنا
البعض ولنساهم في تعزيز التعايش سوياً.
هذا العرض مجاني ويمكن االلتحاق به دون تسجيل!
نحن نتطلع إلى رؤية طفلك ليصبح جز ًءا من قطيع الثعالب! هذا أمر
بسيط جدا ً وغير معقد ،ولكننا نطلب منك االنتباه إلى النقاط المهمة
التالية:
 )١نحن بحاجة إلى رقم هاتفك من أول زيارة لطفلك في الفوكس باو.
البد أن يكون االتصال بك متاح في فترة تواجد طفلك في الفوكس باو!
 )٢مفهوم مشروعنا هو أن يأتي األطفال لنا طوعا ً وبسرور .وبالتالي
يمكنهم المجيء والذهاب وقت ما يشاؤون .إذا لم يشعر الطفل باالرتياح
واراد العودة للمنزل سوف يتم االتصال بك فورا ً وإبالغك بذلك .ثم
تقرر ما إذا كان طفلك يمكنه العودة بمفرده أم أنك ستأتي الستالمه.
نلفت انتباهك أننا غير مسؤولين عن أمن طفلك في طريق عودته الي
المنزل.

 )٣لدينا بعض القواعد التي يجب على الثعالب االلتزام بها ،فقط
بااللتزام بالقواعد يمكننا التعاون سوياً .نشكرك على تفهمك أن األطفال
الذين خالفوا القواعد ثالث مرات ال يستطيعون القدوم إلى الفوكس باو!
 )٤االشياء الثمينة (مال ٬مفاتيح ٬هاتف خلوي الخ) يجب وضعها في
األماكن المخصصة لذلك (الخزانة) .نحن ال نتحمل مسؤولية أي شيء
لم يوضع في الخزانة.
 )٥يرجى اخبارنا بأي حساسية لدى طفلك!
وجبة خفيفة مشتركة ،والتي يستطيع أن يأكلها األطفال من جميع
الثقافات ،هي جزء ثابت من ظهر كل يوم لدينا.
التبرعات الطوعية هي موضع ترحيب.
كل إنسان عبارة عن شخصية فريدة من نوعها ٬لذلك نهتم بأن ننظر
لنقاط التميز لكل شخص ونتعامل معه بنا ًء على ذلك.
لكل فرد قدرات خاصة ومختلفة يستطيع كل طفل اكتشافها لدينا .من
خالل العديد من االلعاب أو بناء المجسمات أو ما شابه ذلك يستطيع
الطفل اكتشاف وتطوير اهتماماته.
لذلك يقرر األطفال في الفوكس باو ،ما يريدون أن يشغلوا أنفسهم به،
وهم مدعومون من قبل فريقنا بكل سرور .نحن لسنا مسؤولين عن
الرعاية المدرسية بعد الظهر ،وليست مسؤوليتنا إذا كان طفلك يقوم
بالواجب المنزلي أم ال!

