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 ساعات االفتتاح للعام 
 

 18:30إلى الساعة  16:00االثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة                           من الساعة 

 

 18:00إلى الساعة  09:00من الساعة                            اإلربعاء                                

 

 18:00إلى الساعة  14:00من الساعة                                                             السبت 

 

 

 )طبخ منزلي( تحضير و تناول وجبة الغداء سوية، المطبخ العائلي  :يوم األربعاءل األسبوعي نشاط الطبخ

  فرنك سويسري. 7بسعر 

األسبوع. يمكنكم التسجيل في نفس  األربعاء وجبة : بإمكانكم التسجيل حتى مساء االثنين من أجل التسجيل

 الهاتف او في مقر الجمعية.ر بع

  نقداً في نفس اليوم.   الدفع

 

  يمكنكم الحضور على الغداء مع وجباتكم  و بدورنا نوفر لكم  الميكرو واند لتسخينها.

 

 لعطل المدرسية .: ا

 ،( Pâquesأعياد الفصح المجيد) (، عطلة2شهر شباط )

 العطلة الصيفية  

 

 18:00إلى الساعة  0009:من الساعة         االثنين  إلى  الجمعةاالفتتاح من 

فرنك سويسري )خدمة مقدمة خالل العطل(. يتم التسجيل بواسطة 10من الممكن تناول وجبة الظهيرة بمبلغ 

 األعضاء. يتم الدفع نقداً.  توزع علىتمارة اس

 : قبل أسبوع من العطلة المدرسية.  مهلة التسجيل 

   .يمكنكم أيضاً الحضور مع وجباتكم

 .الرحلةمرة واحدة أسبوعياً خالل  العطلة المدرسية. تغلق حديقة روبنسون في يوم  في الطبيعة برحلةنقوم 

 المدرسية.  : قبل أسبوع من العطلة مهلة التسجيل 

 

 :اإلغالق

 و  (نويل) أعياد الميالد ، عطلةأيام األعياد، السبت الذي يسبق العطل المدرسية، السبت خالل العطل المدرسية

 
 



Pense-bête jardin robinson  

 

 أغذية

آخر موعد للتسجيل على وجبة الغداء ليوم األربعاء هو نهاية الدوام المسائي من يوم االثنين من نفس  -

 األسبوع.

عمل تشاركي: يكون بالتشارك ما بين اآلباء و أعضاء المؤسسة. من الممكن وضع  العصرونية هي -

 الكيك) الكعك(  في الثالجة  )البراد(  

 ،ا آيس تي )الشاي البارد(، فانتا  ألنها ال تروي العطش.المشروبات التالية ممنوعة ) الكوال -

(، عيد anniverssaireالسكاكر)بون بون( ممنوعة أيضًا إال في حاالت استثنائية: أعياد الميالد ) -

 .  Carnaval ، كرنفال ) Noël (، أعياد الميالدhalloween هالوين 

 األلبسة:

بها أحد. إذاً ننصحكم بكتابة أسماء أطفالكم على ألبستهم نشير إلى أننا وجدنا مالبس ضائعة لم يطالب  -

 )باستعمال قلم حبر متعذر محوه( حتى نتمكن من إرجاعها إلى أصحابها في حال نسيانها.

ألنه من الوارد اللعب في الخارج في األيام  يستحسن إلباس األطفال في فصل الشتاء بمالبس تقيهم البرد -

 المشمسة.

 ل في الصيف قبعة لتغطية الرأس الن ساحات حديقة روبنسون معرضة للشمس.    إعطاء األطفايستحسن  -

 الممتلكات:

 ننصح األطفال بإيداع حاجياتهم القابلة للكسر أو الضياع  في البيت.  

 معلومات:

في هذه السنة، سنقوم بتنظيم العديد من الرحالت و النزهات الخارجية باإلضافة إلى نزهات العطل.  -

 الخاصة بالرحالت ستلصق على مدخل الحديقة. المعلومات 

 سوف نقدم إليكم كل المعلومات الخاصة بالعطل السنوية.  -

 مع  تحيات جميع العاملين في حديقة روبنسون


