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برنامج من أجل االباء واالطفال من 6 – 3
سنوات

ماذا يقول االبوين حول برنامج Hippy
سعيد جدا بتبادل الحورات مع االباء
واستمتع بالرحالت الجماعيه التي يقومون
بها مع بعضهم.
بفضل البرنامج تمكنت من دعم طفلي
بشكل فردي واالن يمكنني دعم طفلي
في التعلم .
لقد اصبح طفلي اكثر هدوء وتركيز منذ ان
بدأنا العمل مع البرنامج .
ال يستطيع طفلي االنتظار حتى تاتي
زائره المنزل الينا مره اخرى الحضار ادوات
جديده للعب والتعلم .
طفلي دائما متشوق لما تجلبه معها زائره
المنزل وهو دائما ينتظر قدومها الينا .

ماهو  HIPPY؟
 هو برنامج من أجل االباء واالطفال التيتتراوح أعمارهم من  4سنوات إلى خمس
سنوات .
 متعدد االوجه وسهل التطبيق .يمكن للوالدين تشجيع اطفالهم في المنزل . ينعش متعه التعلم وهو مطلب مهم لاللتحاق .بالمدرسه في وقت الحق
االنشطه الموجوده في البرنامج ممتعه ومسليه . يمكن للعائالت المشاركه في البرنامج لمدهتصل الى ثالثه اعوام .
 -االشتراك في البرنامج مجاني .

ما هي آلية عمل  HIPPY؟
 اذا اشتركت في البرنامج سيتم دعمك من قبلموظفه المشروع في تنفيذ البرنامج .

ماذا يطور HIPPY؟
 من خالل قضاء الوقت مع طفلك ستتعرف علىنقاط القوه والضعف لديه بشكال افضل.

 الموظفه تجلب لك مواد و انشطه كل اسبوعوتوضح لك كيفيه الدراسه مع طفلك .

 سترى مايمكن فعله لطفلك ويمكنك ذالك منمراقبه ودعم النمو لديه .

 يمكن االلتقاء بها في المنزل او في مكان اخرعلى سبيل المثال في مركزالرعايه النهاريه
(ال كيتا ) .

 ان النضر الى الكتب معا يثير فضول طفلكويساعده على القراءه في مرحله مبكره .

 -يقدم اجتماعات جماعيه منظمه لالباء.

 سيكون طفلك سعيد باللعب معك والقيامبالحرف اليدويه وبقراءه قصه ممتعه معا .

 يمكنك تبادل الحوارات مع اولياء االمور فيحوار مشترك .
 سوف نخبرك بمواضيع تتعلق بالعائله وسنذهبفي رحالت جماعيه ممتعه معا .

 مع هذا البرنامج يمكنك تكوين جهات اتصالجديده ومعرفه العروض االخرى بمنطقتك.
 -سيساعد طفلك على اعداده جيدا للمدرسه .

برنامج مقدم من

