
 .طفل شما میتواند از یک سالگی تا زمانی که مکتب را شروع میکند به کودکستان برود

طفل شما میتواند در کودکستان بر اساس فراست خود و مطابق شرایظ خودش رشد و .  کودکستان جالب، مصون و آموزنده است
، بازی .ما در کودکستان به تمرین زبان، توانایی شمارش، مهارت های حرکی و توانایی های اجتماعی میپردازیم.  انکشاف کند

 .ت های ما را تشکیل میدهدموزیک و خالقیت یا ایجادگری اساس فعالی

مجموعاَ ده . قرار دارند Stora Skedviو  Gustafsکودکستان ها در مرکز آن و همچنان در  Säter( سیتر)در کمون 

 .کودکستان در این کمون وجود دارد

 .به روز های دوشنبه تا جمعه باز میباشد 18:00الی  06:30کودکستان ها از ساعت 

 . ستان مستقل وجود نداردکدام کودک( سیتر)در کمون

هرگاه شما در جستجوی کار هستید یا در . برای این که طفل تان بتواند به کودکستان برود شما باید یا کار یا تحصیل نمائید

 .ساعت در هفته در کودکستان باشد 15رخصتی والدین برای طفل دیگر تان بسر میبرید، در آن صورت طفل تان حق دارد 

شما میتوانید یا از طریق خدمات انترنیتی ما و یا هم با خانه پری . جا در کودکستان باید شما تقاضا نمائید برای بدست آوردن
 .ما ترحیج میدهیم که شما با استفاده از خدمات انترنیتی ما تقاضا نمائید.  کردن فورمه تقاضا کنید

  (سیتر) کمون یا شهرداری های کودکستان

 کودکستان همگانی
اشاره به قابل دسترس بودن میکند ـ همه اطفال حق دارند ” همگانی“اسم . کودکستان همگانی کدام شکلی خاص کودکستان نیست

 .کودکستان گردند از ترم خزانی همان سالی که آنها در آن سه ساله میشوند شامل

در مورد تعین وقت، قبل آغاز هر سال نو کاری فیصله . ساعت در سال میشود 525این شامل . کودکستان همگانی رایگان است

 .14:00ـ  09:00سه شنبه ـ پنجشنبه از ساعت . ساعت در روز به کودکستان برود 5طفل میتواند . صورت میگیرد

 .ارائه نمی گردد( کودکستان خانوادگی)یا  pedagogiska omsorgenکودکستان همگانی از طریق 

 2017 ـ 2018 کاری سال همگانی، کودکستان

 20-12-2017 – 05-09-2017 2017 خزانی ترم

 31-05-2018 – 09-01-2018 2018 بهاری ترم

 2018-04-03 – 2017-04-05 (Påsklov)عید پاک /رخصتی

َ  همگانی کودکستان برای در صفحۀ پنجم در جاییکه برای مالحظات اختصاص )نمائید تقاضا ما انترنیتی خدمات طریق از مستقمیا
 (.داده شده است، بنویسید که تقاضانامه تان مربوط کودکستان همگانی میشود

 ـ فورمه همگانی کودکستان برای تقاضانامه

 کودکستان های آموزشی pedagogisk omsorgسائر فعالیت های آموزشی ـ 
Pedagogisk omsorg  ر د” کودکستان های آموزشی“یاGustafs  و مرکزSäter  وجود داشته و توسط یک مربی طفل

 . که توسط شهرداری یا کمون استخدام شده است، به پیش برده میشود

سه مربی طفل با هم  Gustafsدر .  دو مربی طفل به طور مشترک در منزل یکی از آنها کار میکنند Säterدر مرکز 

 . به پیش برده میشود Konvaljenفعالیت آنها در برخی از روز های هفته در یک محل در کنار کودکستان . همکاری میکنند

 چیست؟ ”آموزشی کودکستان“ omsorg pedagogisk و کودکستان میان تفاوت

http://wpsaterkommun.azurewebsites.net/barn-utbildning/forskola/forskolor-i-sater/
https://m01-mg-local.login.sater.se/samlv2/idp/sign_in/0
http://wpsaterkommun.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/01/ansokanomallmanforskola-1.pdf


و کودکستان در اینست که کودکستان یک نوع مکتب بوده و توسط برنامه های آموزشی  pedagogisk omsorgتفاوت میان 

از طرف ادارۀ کل مکاتب در مورد چگونگی پیشبرد فعالیت های  pedagogisk omsorgبرای .  خودش رهبری میگردد

 .شان، مشوره های عمومی منتشر شده است

 .شده است که در آنجا باید معلم حرفوی کودکستان موجود باشد یک تفاوت دیگر اینست که برای کودکستان شرط گذاشته
 


