
 لآلباء توجيهات
 أهم أحد هو لطفلك مربية تعيين بشأن قرار اتخاذ إن

 . كأب تواجهك سوف التي القرارت
 

 يُترك أال يجب أنه والعائلة الطفل خدمات قانون ينص
 يتحملون اآلباء. لوحده سنوات 10 سن دون الطفل

 10 سن دون أطفالهم سالمة نلضما قانونية مسئولية
 كافة في والكبار الصغار باألطفال االهتمام يجب .سنوات

 ثماني العمر من يبلغون الذين األطفال وحتى .األوقات
 من طويلة لفترة لوحدهم تركهم يمكن ال سنوات وتسع
 لحاالت أطفالهم إعداد دائما اآلباء من يُتوقع .الوقت

 عند المسئولية ملوتح النضج بسن والتفكير الطوارئ
 .لوحدهم األطفال يكون عندما الحاالت جميع في أطفالهم

 
 القانون وفق اآلباء من يُطلب سنوات، 10 سن بعد وحتى
 وصولهم حتى أطفالهم على لإلشراف جيدة ترتيبات عمل
 اتخاذ على اآلباء مساعدة بذلك يقصد. سنة 16 سن إلى

 .أطفالهم وسعادة سالمة حول مهمة قرارات
 
 يتطابق ال الطفل عمر أن يتذكروا أن اآلباء على نبغيي

 بعض هناك. للمسئولية تحمله أو نضجه مستوى مع دائماً 
 أنفسهم رعاية على قادرون سنوات 10 سن في األطفال

 ال السن نفس في آخرون وهناك. ساعات لبضع
 يكون متى يحددوا أن اآلباء على يجب. ذلك يستطيعون

 أن يمكن الوقت من وكم لوحده، كيُتر ألن مستعداً  الطفل
 .لوحده يُترك
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 يخضع أن يجب الطفل أن اآلب يقرر عندما
 اإلشراف على قادر هو بمن التفكير يجب لإلشراف،

 األحيان، أغلب في. المسئولية من بروح الطفل على
 الصغار األطفال ألن الكبار أطفالهم حول اآلباء يفكر

 حول أسئلة ملديه ويوجد الحاضنات، رعاية تحت هم
 .طفلهم لرعاية المالئم الشخص اختيار كيفية

 
. اآلخر عن يختلف طفل كل أن نتذكر أن المهم من
 متى بالضبط يحكم أن يستطيع ال القانون أن كما

 لوحدة أكثر أو سنوات 10 سن في الطفل يُترك
 في للطفل الحضانة عمر يحدد قانون يوجد ال بسالم،

 .سنوات 10 سن
 

 قادر شخص اختيار في عاتقك على عتق المسئولية
 الوقت في للطفل الخاصة االحتياجات إدارة على
 .البيت خارج فيه تكون الذي

 
 الذي الوقت تحديد في قرارهم اآلباء يحدد أن يجب
 لألطفال الرعاية تقديم على الكبار األطفال فيه يستعد

 أنت لذلك يوم، كل لطفلك الرعاية تقدم أنت. الصغار
 هو من حول قرارات يتخذ أن يجب الذي الشخص

 .لطفلك الخاصة الرعاية لتقديم مناسب شخص أفضل
  

. عوامل عدة في تفكر أن يجب حاضنة، تختار عندما
 وكفاءاتها وقدراتها الحاضنة نضج في التفكير يجب

 .المشكالت حل على وقدرتها ومهاراته وسوابقها
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 لنفسك تسألها أن ينبغي أسئلة
 في جيدة وخبرة حكمة الكبار األطفال يظهر هل

 يعرفون هل مستقلة؟ بطريقة المشكالت مع التعامل
 اندالع أو فيضان حدوث حالة في يعملون ماذا

 الصغار األطفال تعرض حاالت في أو حريق،
  إصابة؟ أو لحادث

 
 مشاكل أي الشباب أو الكبار األطفال يواجه هل

 بتعاطي تتعلق مشاكل أو عاطفية أو سلوكية
 من تحد أن شأنها من والتي الكحول أو اتالمخدر
 المسئولية؟ بروح التصرف على قدراتهم

 
 تجعل عاطفية أو سلوكية مشاكل أي طفلك يواجه هل
 كيف له؟ الرعاية تقديم الحاضنة على الصعب من

 من هل الحاضنة؟ مع بقائه حول طفلك يشعر
 الخوف؟ أو بالقلق يشعر أن المحتمل

 
 الفترات الطفل؟ مع الحاضنة بقاء يلزم الوقت من كم

 تتحمل سوف الحاضنة أن تعني األطول الزمنية
 متزايد مستوى تتطلب أخرى بمهام القيام مسئولية

 .والمعرفة النضج من
 

 في الطفل الرعاية؟ له ستقدم الذي الطفل عمر كم
 الطفل لحضانة مالئم غير خياراً  قد سنة 12 سن

 المشي، من األولى المراحل في الطفل أو الرضيع
 مالئماً  يكون قد سنة 12 سن في األطفال خيار لكن

 سنوات ثماني أو سبع سن في األطفال على لإلشراف
 .المدرسة من عودتهم بعد
 

  مسئولياتك
 الطوارئ أرقام حاضنة أي إعطاء من تتأكد أن يجب

 بتنبيه قم .أخرى إجراءات أي على وإطالعها
 أو طبية حاالت أي أو حساسيات ألي الحاضنة

 .الطفل منها يعاني قد جسدية
 

 في له كحاضنة سناً  منه أكبر طفل مع طفلك يكون عندما
 للوصول موثوقة واضحة وسيلة تتوفر أن يجب البيت،

 تكون أن يجب. الحاضنة الطفل هذا طريق عن إليك
 يتحمل آخر لشاب ترتيبات بإجراء تقوم أو بسرعة متوفراً 

 في المساعدة تقديم أجل من متوفراً  يكون لكي المسئولية
 .الطوارئ حاالت

 
 بطفلك تتعلق التي قوانينك حول الحاضنة تخبر أن يجب

 . ومنزلك
 

 يكون بأن طفلك أو للحاضنة يسمح هل المثال، سبيل على
 تقول أن الحاضنة على ينبغي وماذا أصدقاء، لديهم

 يقرعون أو الهاتف على بك يتصلون الذين لألشخاص
 البيت؟ جرس

 
 تدريبية مساقات أكملن ممن حاضنات عن حثتب أن يجب

 St. John’s يقدمها التي تلك مثل الحضانة، في
Ambulance المساقات هذه. األحمر الصليب أو 

 .سنة 11 سن حتى لألطفال متوفرة التدريبية
 
 بمهمات للقيام سنة 16 سن دون األطفال تشغيل يمكن ال

 على ولالحص يتم لم ما المدرسي الدوام أثناء الحضانة
 .التعليم مجلس من خطية موافقة

 
 


