
 

 
   لطفلك؟ "فايزه - شريت"  برنامج  فائدة هي ما

 يدعم التعليم و للعبا" فايزه - شريت"  برنامج إنّ  : التربيه
  . أطفالهم تربية في فعال بشكل العائلالت

 على ومساعدتهم أطفالهم تشجيع كيفية الوالدان يتعلم: النمو
  . اللعب طريق عن النمو

 للنمو فرصة ألطفالهم األولياء يتيح وبهذا : األولية المساعدة
 روضة إلى بعد فيما للدخول أيضا ويؤهلهم سليم بشكل

  . المدرسة إلى ثم األطفال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
   ؟"فايزه - شريت" برنامج يعمل كيف

  
 في المتخصصة المربيات إحدى تقوم: المنزلية الزيارات

مرة وذلك منزلكم، في ابنكم بزيارت" فايزه - شريت" برنامج
  . أسبوعين كل مرة بعد فيما ثم البداية في أسبوع كل
  

 تدريبهن ويقع الشعب من المربيات اختيار يتم: اللعب تعليم
 المنزل في بزيارتكم منهن المربية تقوم وعندما. ينبغي كما
 أو مصور بكتاب أو لللعب جديدة بفكرة مرة كل تأتي فهي
  . بلعبة

  
 الذي النحو على أطفاكم مع باللعب تقومون: اللعب ممارسة

 من طفلكم تمكنون وبذلك المربية قبل من عليه تدريبكم يتم
  . لنموه بالنسبة جدا ومهمة جديدة خبرات اكتساب

   
 أخرى عائالت مع اللقاءات تتم: أخرى عائالت مع لقاءات

 تلك وخالل. 13 األسبوع من بداية وذلك أسبوعين كل مرة
 التربيه مجال في الجديدة الطرق من العديد تتعلمون اللقاءات

 تتناقشوا أن فيمكنكم آخرين وأولياء أمهات على تتعرفون و
  . معهم اآلراء وتتبادلوا

  
  والتعليم للعبا" فايزه - شريت" برنامج يدوم: البرنامج مدة
  . شهرا 18

 
 

    

  
   لألطفال بالنسبة مفيد "فايزه - شريت" برنامج إنّ 

    وألوليائهم الصغار
  

 اللعب طريق عن طفالألا تعليم يتم حيث 
  الفعال

 على والمقدرة الحواس تقوى كذلك 
  االطفال لدى اإلدراك

 اللغوية الثروة في تحسين يحصل كما 
  لألطفال

 لهم بالنسبة جديدة مواد األطفال ويكتشف

 األطفال وتقوية تعزيز يتم بذلك  

 واألولياء طفالألا يتمتع ذلك على عالوة 
  . المشترك باللعب سويا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

" فايزه -شريت" برنامج في المشاركة بساطة بكل يمكنكم
  : اآلتية بالكيفية

  

 .البرنامج يقدم باللغات مختلفه
  

  : المدة
 العطل خالل وتتوقف. شهرا 18 البرنامج مدة تستغرق

  . األخرى عائالت مع واللقاءات المنزلية الزيارات المدرسية
  

  : التكاليف
 في مساهمة فرنك 10 أسرة كل الشهريه المشاركة تكلف

   المعدات تكاليف
 
  
  
  
  
 

 primano ""بريمانو

: هي مبادرة من طرف مدينة برنprimanoإّن "بريمانو" 
تسعى في نمّو األطفال فى السن السابق لسن الدراسة. 

" هفايز -"شريت  ويجدر العلم أّن "بريمانو"  تطبِّق برنامج 
  لمدينة برن ويدعمها في ذلك كل من:

 Kanton Bern 
 

 Standort Bern West: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Katrin Müller und Ariane Schmid 
Frankenstrasse 1 
3018 Bern 
katrin.mueller@bern.ch 
ariane.schmid@bern.ch 
Tel. 031 321 58 60 

 
Standort Bern Nord/Ost: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Laila Akra 
Monbijoustrasse 11 
Postfach  
3001 Bern 
laila.akra@bern.ch 
Tel. 031 321 69 52 

 
Standort Bern Mitte/Süd: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Petra Burger 
Monbijoustrasse 11 
Postfach  
3001 Bern 
petra.burger@bern.ch 
Tel. 031 321 69 52 

 
 لمعرفة المزيد عنا ادخل على بريدنا االلكتروني:
www.primano.ch 

 

  
 
 
 

schritt:weise 
 

  تدريجي)ال(أي  schritt:weise "هفايز -"شريت 
  برنامج وقائي وتثقيفي عن طريق اللعب 

  في عمر ما قبل المدرسه  للعوائل و األطفال
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