
ما یک وظیفه اجتماعی داریم
از آن جمله

محافظت و حمایت برابر از همه کودکان،  •
ایفای نقش مثبت در شرایط زندگی آنها،  •

انتقال ارزش های جهت یابی  •

در مرکز ما همه بزرگساالن متعهد به رفتار 
 محترمانه هستند.

ما همچنین از فرزندان شما در رفتار محترمانه با 
دیگران و تایید تنوع حمایت می کنیم.

در زندگی روزمره مهد کودک ما کودکان یاد 
می گیرند که

عالئق و حدود خود را بشناسند و به وضوح بیان   •
کنند،

مسئولیت در قبال خود و یکدیگر به عهده بگیرند،  •
به حدود دیگران احترام بگذارند،  •

از دیگران در مورد عالئق آنها سوال و بصورت   •
مسالمت آمیز با آنها تبادل نظر کنند،

به یک تعادل در این عالئق برسند و آن را پیاده   •
سازی کنند،

از یکدیگر حمایت کنند.  •

این توانایی ها بنیان جامعه دموکراتیک ما را تشکیل 
می دهند.

با همدیگر
برای یک فرهنگ 

ما مقرراتی داریم 
که برای همه صدق می کنند 

ما از شما پشتیبانی می کنیم تا شما و فرزندتان  
در مرکز ما احساس امنیت کنید و از حقوق 
برابر با سایر خانواده ها و کودکان برخوردار 

باشید.

به همین دلیل ما هیچگونه رفتار تبعیض آمیز 
در  نمی کنیم.  تحمل  را  عمدی  آسیب زای  و 
یا  تحقیرآمیز  غیرانسانی،  اظهارات  صورت 
تعصبات  به  نسبت  مداخله می کنیم.  تهدیدآمیز 

و قضاوت های خود هوشیار هستیم.

نشانه هایی را که با برابری همه افراد مغایرت 
داشته باشد مجاز نمی دانیم. تبلیغ کردن برای 
سازمان هایی که مخالف همکاری برابر هستند 

مجاز نیست.

ما در مهدکودک مان
به تنوع خوش آمد می گوییم

یکدیگر   با  خانواده هایی  و  کودکان  اینجا  در 
آشنا می شوند که اشتراکات زیادی دارند و در 

موارد دیگر از یکدیگر متفاوت هستند.

سواالت،  تجربیات،  با  کودکان  از  یک  هر 
عالئق و استعدادهای فردی خود به مهدکودک 
خود،  خاص  داستان  خانواده ای  هر  می آید. 
و  متفاوت  اعتقاد  متفاوت،  مشترک  زندگی 

چیزهای دیگری دارد که برایش مهم است.

خوشحالیم که شما و فرزندانتان این تنوع را 
با خود می آورید و در مهدکودک به همه شما 

خوش آمد می گوییم.

ما یک مهدکودک )کیتا( 
کاتولیک هستیم

همه انسان ها بی نظیر و به یک اندازه ارزشمند 
هستند. این پیام مسیحی با کاهش ارزش، 

طرد و محرومیت سازگار نیست – نه توسط 
گروه ها و نه توسط افراد. 

به این دلیل ما اجازه نمی دهیم که کودکان و 
خانواده های آنها، همکاران یا مهمانان کوچک 

شمرده شده یا مورد حمله   
قرار گیرند – نه به خاطر

ایمان شان،  •
شکل زندگی و خانواده شان،  •

تاریخچه مهاجرت شان،  •
جنسیت یا گرایش های جنسی شان،  •

بدن شان،  •
…  •

ما به عنوان یک نهاد کلیسایی هیچ شکلی از 
انسان گریزی 

و تبعیض را تحمل نمی کنیم.
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