طبعة

ّ
ش
يتما� مع
الحضانة كمكان للتعلم بما
تنمية مستدامة
التعليم من أجل
ٍ

العربية!
ب

الوالدان العزيزان،
ارسما مالمح المستقبل
مع طفلكما!

ّ
ّ
والترصف المستدام.
التفك�
يمكن للحضانات أن تصبح أماكن لتعلم
ي
ف
ن
يع� طرح األسئلة
التعليم من أجل تنمية مستدامة ي� الحضانة ي
والبحث عن إجابات ،واستكشاف العالم من خالل اللعب ،والحياة
ين
صمم� أكفاء لبيئتهم ،ويبنون
بكل الحواس .يصبح األطفال ُم
الروابط
بينهم ويتعلمون المساهمة بمسؤولية.
ف
سيعيشون ي� حياتهم اليومية بالحضانة كيف يمكن لإلنسان
ً
ث
ث
ّ
الترصف بشكل مختلف أو أفضل أو أك� اقتصادية أو أك� إنصافا.

ّ
يشجع عىل تطبيق
كيتا)KITA21( 21
ف
وترسيخ التعليم من أجل تنمية مستدامة ي�
مؤسسات رياض األطفال.

مع
نصائح
عملية

كل يش ٍء عن االستدامة
ُ
يف الحياة اليومية ألطفالكم

يتم دعم الحضانات ف� األحياء ت
ال� لديها
ي
ي
ف
إضا� من خالل
احتياجات خاصة للتنمية بشكل
ي
برنامج كيتا.)KITA21+( 21+
ظ
بتمويل من
ويح� كيتا)KITA21+( 21+
ٍ
مؤسسة بورجر شتيفتونج هامبورج
( )BürgerStiftung Hamburgمن خالل
صندوق تمويل قضايا
التعايش وفهم ودعم الطبيعة.

ف
االستدامة ي� الحضانة

ً
يتعلم طفلك وفقا لعمره كيفية التعامل مع المواضيع الرئيسية
ّ
للتنمية المستدامة :الغذاء ،المخلفات ،الماء ،الطاقة ،الحركة،
االستهالك.
وتتوجه األنظار نحو عالمنا من منظورات مختلفة.
يل:
وبذلك يمكن لطفلك القيام بما ي
ُ
ش
فيوت� (Future
سيف أور
 )Save Ourواختصارها (– ).S.O.F
ٌ
مؤسسة بيئية
Friesenweg 1, 22763 Hamburg
فتاه info@kita21.de · www.Kita21.de · 040/240 600 :
معلومات مصادر الصور :روبرت كنيشكه؛ شاترستوك/راوبيكسل ()5؛
برنامج كانفا ،الحكومة االتحادية أهداف التنمية المستدامة ()SDGs

• استكشاف العالم كمجال حيوي
• فهم العالقات
تأث� ترصفاته الخاصة
• إدراك ي
• بناء قيمه الخاصة

اليوم نرسم مالمح عالم
الغد.
صمم
لنصبح ُم
ي
المستقبل :
شارك معنا!
ادعم طفلك
ف
ي� كيتا21
(.)KITA21

الحركة:
امنع
قيادة السيارة دون حاجة
وأح�ض طفلك
إىل الحضانة
بالدراجة أو
يً
ين
القدم�.
س�ا عىل

الغذاء:
أرسل مع
ً
ً
فطورا مكونا من
طفلك إىل الحضانة
عنارص طازجة ومحلية! الخ�ض اوات
والفاكهة والحبوب
الصحية تمنح أفضل طاقة لليوم.
استخدم علب حفظ الطعام/زجاجات
ش
ال�ب القابلة للغسيل.
ّ
وبذلك لن تكون هناك مخلفات تعبئة.

الماء:
أغلق الصنبورا
عند
ين
تصب� اليدين
أو غسل الصحون أو تفريش
ث
الك�
األسنان .وبذلك ستوفر ي
من الماء.
الطاقة:
ّ
وفر الكهرباء .أغلق
اإلضاءة/األجهزة إذا كنت ال
تحتاج
إليها.

نصائح للحياة اليومية

ُ
التنمية المستدامة

صغ�ة لها أهميتها.
كل خطوة
ي
ُ
ً
ساعد طفلك ليصبح مصمما للمستقبل

المخلفات:
امنع المخلفات! افصل
النفايات ،بحيث
يمكن إيجاد استخدام جديد
لكل عنرص
بمفرده.

االستهالك:
علينا أال ت
نش�ي المزيد
من المالبس
واأللعاب الجديدة.
علينا ش
ال�اء من
سوق األغراض المستعملة ومنصات
التبادل .علينا إصالح األشياء التالية،
إن أمكن ذلك.

ِّ
ن
بطريقة توفر الحياة
تع� أن نعيش اليوم
ٍ
التنمية المستدامة ً ي
ف
ً
و� كل مكان.
المريحة مستقبليا أيضا لألشخاص هنا ي

ُ ُ
ُ
ُ
التعليم من أجل تنمية مستدامة
ّ
التعليم من أجل تنمية مستدامة ُيمكن األشخاص من جميع
الفئات العمرية ،من رسم مستقبل جدير بأن ُيعاش بفعالية:
ّ
الترصف المسؤول
•
• الحفاظ عىل الموارد (الماء والطاقة والمواد األولية والغذاء)
والتوقف عن إهدارها
• حماية المناخ
يج
البيولو�
• الحفاظ عىل التنوع
• دعم العدالة العالمية

