
قواعد .4
القارب أو من يجب إصطأحاب الطأفال صغار السن من قبل الوالدين  (أو

ثلثا سنوات ؛ تحت سن) للطأفال قبل أحد الشأخاص الكبار
من قبل  عاما11 الذين تقل أعمارهم عن الطأفال لمرافقة وهناك حاجة

الدخول والخروج أوقات)،ومتابعتهمم لهم واحترام القارب (أو والديهم .
.متبادل بين الكبار والصغار ،وكذلكاحترام الخرين أن يكون المطألوب 
علي الشأخاص  المصطأحبين الطأفال الصغارم إحترام المكان والمواعيد

.والحفاظ علي اللعب والتبادلم بين الطأفال لستعمالها
.

 الستماع إلي المسؤلين للحفاظ علي المكانومن الضروري 
وعلي المسؤلين التداخل واللجوء لهم في حالة أي أخطأاء بين الولدم

.الموجودين بالمكان
أو و / من الخطأورة معينة لها خصائص الحوادثا التي في حالة سيكون
عن طأريقم التحقق من المضي قدما أفراد في حالت الطأوارئ التعليم

المسؤولية إلى السلطأات وتقديم تقرير للحقائق ديناميكية

تنظيم .5
التوقيعم من قبل الباء لدخول البناءيجب اللتزام بمواعيد التسجيل ، و

هذه اللئحة والتوقيع على  ،صغار السن على  .
ويوجد بالشأافم متخصصين لمراعة البناء الصغار والذين بحاجة لمساعدة

العداد الهدف والغاية من الشأاف هو فإن في التغهيم والوعي الخلقي. ا
من والتعليمية التربوية  CIAF.وكذلك توفيرم ساعات للترفيه للبناء والباء

.والفرصة للتعارفم بين أشأخاص مختلفين
الحد الدنى لعددو  ،15/  1هو  / المستخدمين للمسؤلينقدم التقرير و

2الحاضرين يتراوح بين أقل عدد المسؤلين  .
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القليمية المعايير المرجعية .1
لمنطأقة الموحدالتشأريع  ، "32 ل يوجد  ،2002 يوليو 26في  القليمي القانون --

بصيغته المعدلةالعمالة"، والتدريب المهني و، والتوجيه في التربية ، والتعليم توسكانا
وتشأغيل تخطأيطأ -- الباب الثالثا  /5  و4و  3المادة ، السياسي التدخل --الباب الثاني (

)؛2، الفقرة 29المادة ، إدارية وظائف

 ،787 ل يوجد ،2003 أغسطأس 4المجلس القليمي ل مداولت --
ل اليسار إلى اليمين  من32. للمادة، وذلك تنفيذا النظام من قبل الذي تمت الموافقة عليه

القانون يحكمها منظومة متكاملةتشأغيل القواعد العامة لل الذي يحدد، 2002 / 32
في مرحلة الطأفولة المبكرة التعليميةم -- الخدماتالباب الثالثا بصيغته المعدلة ( القليمي ،

للمراهقين ، التعليم غير النظامي لنظام والتنظيميةم السمات الهيكلية الباب الرابع -- /
) ؛والكبار الشأباب

تمت الموافقة التي  ،93 أي  ،2006سبتمبر  20من  المجلس القليمي مداولت --
 /32 ل اليسار إلى اليمين  من31. المادةمن  العامة"خطأة متكاملة لمعالجة عليها "
تنيم وتجهيز أنظمة وبرامج لتدريب البناء تدريب مهني ،عملي، الذي يحدد 2002

4.1العمل ، وبخاصة الفقرة والتدريب المهني و‘علمي، من أجل النشأاطأ الخاص بالبناء 
لتنظيم وتخطأيطأ المسار التعليمى ، لكل مراحل البناء المختلفة وضعت إجراءات التي

1.1 التشأغيلي الهدف  --2.1 في الفقرة على النحو المحدد (الطأفولة،المراهقة،الشأباب) .a
.A.2و A.1 العمل --

          

 أهداف ومقاصد .2
الباء والمهاتوالطأفال و للشأباب المقصود الشأاف هو تقديم الترفية والتسالي و النشأطأة

للنشأطأةوالذي يقوم بوضعه المسئولين عن الشأاف السنوي  البرنامجفي إطأار ونظام  .

هو مركز لتجمع البناء والوالدين وكذلك هو مكان لتقضية وقت الفراغ ،لكنه CIAFأل
. يخضع لمواعيد ، ونظام يقوم بوضعه المسؤلين

ويقوم بتجهيز أنشأطأة إيجابيه لقامة الترابطأ بين الطأفال، وكذلك إقامة اللعاب والنشأطأة
. والمسابقات بين المشأتركين بالشأاف

دورات فيمن خلل الجميع  إيجابية بين والهدف من ذلك هو خلق علقات إجتماعية
سياق آخر فيالنشأطأة البداعية من خلل اللعب ونمو الشأخصية و، اللعب البداعي  ،
والتعاونالستقللية ،  الثقة بالنفس و وتعزيز تشأجيع ونحن نحاول في نفس الطأريق

وآمنة تناغم  تهدف إلى البداع  في أنشأطأة محددة من ويتألف. المتبادل
لكل طأفل والتعاون  النشأاطأتحقيق  لالنشأطأة المقترحة و  

التسجيل بمركز الشاف شروط  .3  
:يتم الشأتراك بالشأا ف كل سنه بالشأكل التالي

مع بدء الموسم وحينما يعلن الشأاف عن بدء فتح من قبل أحد الوالدين ملء استمارة الطألب يتم
لممارسة النشأاطأ المركز .

: شروط الشا ف
؛وفيما بإتباع التعاليم

؛يجب علي المهات الموجودة مع ابنائها بالشأا ف ان تحافظ علي نظافة المكان 
،قبل مغادرة المكان يجب ترك ك لعبة بمكانها.

؛النشأطأة المقترحة النضمام إلى
.وهذا كله يؤدي إلي الحفاظ علي المكان والمتثال بالنظام 

وكذلك الحفاظ علي الشأخاص الموجودين بالمكان،الحفاظ علي المكان،الحفا ظ علي الدوات
.الموجودة بالمكان

على النحو التالي ينظم الوصول إلى المناطأق  :
الروضة مدخل فوق سن للطأفال : )3-0( الطأفولة قبل الفضاء .

الروضةأطأفال من سن : لل )6-3( الفضائية الطأفال

الذاكرة من صندوق، للسر، ومركز : محدد مختبر الولد المشأتركين  في كل أعمار
أي مشأروع آخرو

الطأفال الرضع وصغار السن ليمكنم حضورهم بالشأاف وتركهم دون الم، أو أحد
الشأخاص الكبار ويكون تحت مسؤليتهم

La Responsabile U.O.  Servizi Educativi e Scolastici
Dott.ssa Sofia Capuano
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