
العمل التعاون
من أجل ثقافة

نحن لدينا قواعد،
تسري على الجميع 

باألمان   وطفلك  أنت  تشعر  حتى  ندعمك  نحن 
في مؤسستنا وتتمتعون بنفس الحقوق مثل جميع 

العائالت واألطفال اآلخرين.

السلوك  مع  نتسامح  ال  أننا  في  السبب  هو  هذا 
حالة  في  نتدخل  عمًدا.  المؤذي  أو  التمييزي 
التصريحات الكارهة التي بها كراهية أو إهانة أو 
تهديد للبشر. نظل يقظين بشأن أحكمانا وتقييماتنا.

بين  المساواة  مع  تتعارض  بإشارات  نسمح  ال 
المنظمات  عن  اإلعالن  يجوز  ال  الناس.  جميع 

التي تتعارض مع التعاون المتكافئ.

نحن نرحب
بالتنوع في حضانتنا

هذا هو المكان الذي يلتقي فيه األطفال والعائالت  
المشتركة  األشياء  من   الكثير  لديهم  الذين 

ويختلفون في أشياء أخرى.

معه  مصطحباً  الحضانة  إلى  طفل  كل  يأتي 
ومواهبه.  واهتماماته  وأسئلته  الفردية   تجاربه 
كل عائلة لها قصة خاصة بها، وتعيش معًا بشكل 
مختلفة  وأشياء  مختلف  معتقد  ولديها  مختلف، 

مهمة بالنسبة لها.

وأطفالك  أنت  تجلب  أن  يسعدنا 
بالجميع ونرحب  معكم  التنوع   هذا 

في مركز الرعاية النهارية.

حضانة   نحن 
النهارية للرعاية  كاثوليكية 

كل شخص فريد من نوعه ويتمتع بالمساواة 
 من حيث القيمة.

هذه الرسالة المسيحية ال تتوافق مع التقليل من 
والتهميش  القيمة 

والتمييز –  ال من قِبل المجموعات وال من 
قِبل األفراد. 

لهذا السبب ال نسمح بالتقليل من شأن األطفال 
 وأسرهم

أو من شأن الموظفين القائمين عليهم – بسبب
معتقداتهم،  •

أسلوب حياتهم ووضعهم األسري،  •
تاريخ هجرتهم،  •

جنسهم أو ميولهم الجنسية،  •
جسدهم،  •

…  •

نحن كمؤسسة مسيحية ال نتسامح مع أي 
شكل من أشكال الكراهية والتمييز.

نحن نتبنى واجباً مجتمعياً
وهذا يتضمن

حماية جميع األطفال وتعزيزهم على قدم   •
المساواة،

المساهمة اإليجابية في ظروفهم المعيشية،  •
نقل القيم التوجيهية.  •

في منشأتنا، يلتزم جميع البالغين بالتعامل 
المحترم. كما ندعم أطفالك في معاملة اآلخرين 

باحترام وقبول فكرة التنوع.

يتعلم األطفال في الحياة اليومية في مركز 
الرعاية النهارية لدينا

التعرف على اهتماماتهم وحدودهم الخاصة   •
والتعبير عنها بوضوح،

تحمل المسؤولية عن النفس وعن التعاون   •
بيننا

احترام حدود اآلخرين،  •
سؤال اآلخرين عن اهتماماتهم وتبادل اآلراء   •

حولها سلميًا،
إيجاد توازن بين هذه االهتمامات وتنفيذها   •

سوياً،
دعم بعضنا البعض.  •

هذه القدرات هي أساس مجتمعنا الديمقراطي.
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