
"La Halte-Jeux Balex’air" 
 
 

1. 
االستقبال ظروف   

  
ن  سن من لألطفال �سمح م�الدە  ع�د يوم أعوام 9 وحىت  عامني  

كالتا�ي  العمل وساعات أ�ام  
ن  - ا 9:30 :واألر�عاء والثالثاء اإلثنني مساءً  7 حىت  صباح�  

  9:30 :الجمعة ، الخم�س -
�
مساءً  7:30 حىت  صباحا  

ا 9 من :السبت - مساءً  6 حىت  صباح�  
 

، Halte-Jeux  ي
المروري  االزدحام حالة �ن  
 

ي  المناسب  والسلوك  للتعل�مات االمتثال  للعائالت نطلب
ي  الصف �ن

ي  سيتخذ ، النقاط لهذە  االمتثال عدم حالة �ن
موظ�ن  

ن  األطفال وسالمة رفاه�ة ع� للحفاظ المناسبة التداب�ي  األمن والموظفني  
ا عن مسؤولون واألمهات اآلباء ي  الجسد�ة أو / و الماد�ة راأل�ن ي  أو / و وممتل�ات ،  آخ��ن بأشخاص تلحق الىت

موظ�ن  
Halte-Jeux 

 
ا كان إذا طفلهم إحضار عدم الوالدين أحد من ُ�طلب (... واألمعاء المعدة التهاب ، أنفلونزا ، ح�) م��ض�  
ور�ة معلومات أي عن اإلبالغ �جب الوصول  �سج�ل عند الطفل لرعا�ة �ن  

ن ل ُ��ح ال ي  عالج أي ب�دارة  لموظفني ن ) طىب (إلخ ،  فينتولني  
 

ي  طفل أي قبول  �مكن
�ن  Halte-Jeux. إ� �حتاجون الذين األطفال باستقبال �سمح ال تصم�مه فإن ، ذلك  ومع  

طلب  كل دراسة �مكن  ، ذلك ومع  .محددة دعم احت�اجات  
 

 
2. 

األطفال �سج�ل   
 

ة أي .ساعة 1⁄4 ل�ل س���ي فرنك 1.50 ثم األو� للساعة س���ي فرنك  .6 السعر بال�امل مستحقة تبدأ زمن�ة ف�ت  
متتال�ة ساعات 3 الطفل حضور  لمدة األق� الحد  

 
اف  تحت الطفل �كون ،  المال�س خلع مكان الوالدين ومسؤول�ة إ�ش  

ي  مسؤول�ة أي اإلدارة ترفض 
المودعة العنا� فقدان أو التلف أو ال�قة حالة �ن  

 
ي  األطفال ع��ات تخ��ن عدم �جب ، ةالسالم لدوا�ي 

ي  أو مرحاض �ن
ي  الممر �ن الخار�ب  

 
 

3. 
وط  الحضانة �ش  

 
ي  تزو�د الوالدين  أحد ع� �جب ، التسج�ل عند

�ر الطفل لتسج�ل الالزمة المعلومات موظ�ن اله��ة وثائق) ه��تهم وت�ب  
والطفل األم أو الوالد من الرسم�ة ) 

 
وط و�قبل القواعد قرأ أنه الوالدين أحد ��ح  ، التسج�ل استمارة ع� التوقيع  نطلب لغات بأر�ــع  متوفرة  القواعد .ال�ش  

�ة  واإل�طال�ة واأللمان�ة الفر�س�ة ن واإلنجل�ي  



 
ا إل�ه الوصول �كون أن و�جب  التسوق مركز حدود داخل البقاء الوالدين أحد ع� �جب ي  متاح�

األوقات جميع �ن  
 

الطفل لسحب رسم�ة ه��ة وث�قة إ� باإلضافة مطل��ة وستكون الوالدين من ل�ل التسج�ل بطاقة منح سيتم  
 

بهذا الخاصة االتصال تفاص�ل إ� الوصول �سج�ل عند الوالد فس�ش�ي  ، الطفل الصطحاب ثالث شخص جاء إذا  
ا مطل��ة ستكون رسم�ة ه��ة وث�قة .التف��ــــغ وكذلك التسج�ل بطاقة .الشخص وسحبه  الطفل وصول عند أ�ض�  

 
 

و�ات والحل��ات العل�ة وكذلك طعمةأل ا ممن�ع  تقد�م �مكننا ."محب��ة لعبة" باستثناء ، الشخص�ة واألغراض والم�ش  
ي  فقط   الماء

الحضانة  �ن  
 
 

4. 
ام  – الموقف - السلوك  االح�ت  

 
م  بموقف الحضانة إ� �أتون الذين األطفال يتح�  أن �جب ن  تجاە مح�ت تحتفظ ،  ذلك بخالف .والمعدات الموظفني  
ي  بالحق المركز  إدارة

متتال�ة  أشهر 3 لمدة  الحضانة  إ�  الدخول استبعاد �ن  
 
 

5. 
ورة  المسؤول�ات  وال�ض  

 
ن  األطفال �كون أن �جب ن  ع� مؤمنني والحوادث  المدن�ة والمسؤول�ة الص�ي  التأمني  

 
ي  المناسب والسلوك للتعل�مات االمتثال

ور�ان حضانةال  منطقة �ن ي  .وآمنة فةنظ� مع�ش�ة بيئة ع� للحفاظ �ن
حالة �ن  

ن  األطفال وسالمة رفاه�ة ع� للحفاظ المناسبة  التداب�ي  الموظفون سيتخذ ، النقاط لهذە  االمتثال عدم والموظفني  
ار عن مسؤولون واألمهات اآلباء ي  الجسد�ة أو / و الماد�ة األ�ن ي  أو / و وممتل�ات ،  آخ��ن بأشخاص تلحق الىت

موظ�ن  
Halte-Jeux 

 
ي 
ن  سيتخذ ،الوالدين أحد إ� الوصول تعذر إذا  ، الطوارئ  حالة �ن ي  األطفال لرعا�ة الالزمة  التداب�ي  جميع الموظفني

�ن  
Halte-Jeux 

 
 

6. 
طوارئ  مخ�ج    

 
ي 
موظفو س�صطحب ، اإلخالء  حالة �ن   

التسوق مركز  خارج محم�ة منطقة إ� األطفال  Halte-Jeux 
 

 
7. 

الب�انات حما�ة   
 

الحضانة داخل األطفال تص��ر أو الصور  التقاط �حظر  Halte-Jeux 
 

الشخص�ة الب�انات أو بالصور �سمح ال .���ة باألطفال المتعلقة المعلومات بكل االحتفاظ يتم  


