
 از زمانی که کودک شما یک ساله شده  تا شروع مدرسه شما می توانید مهد کودک یا پیش دبستانی برای فرزندتان دریافت کنید.

پیش دبستانی، جالب، امن و آموزنده است. در اینجا کودکان شما با سرعت خود و بر اساس شرایط خودشان جلو میروند. در مهد 
 بازی، موسیقی و خالقیت پایه این مرکز است. کودک ما تمرین زبان، حساب، مهارت های حرکتی و مهارتهای اجتماعی میکنیم.

 مرکز ستر، گوستاوس و شدوی بزرگ وجود دارند. در کمون ستر در مجموع ده مهدکودک در

 ، از دوشنبه تا جمعه فعالیت دارد. 18:00-6:30مهد کودک ببین ساعات 

 در کمون یا شهرداری ستر پیش دبستانی غیر دولتی وجود ندارد.

با فرزند  مرخصی والدین برای دریافت پیش دبستانی، شما باید شاغل و یا مشغول به تحصیل باشید. اگر شما متقاضی کار و یا در

 ساعت در هفته حق مهد کودک دارد. 15دیگر خود هستید، کودک  شما برای 

به منظور دریافت جا در مهد کودک، شما باید یک تقاضا نامه، از طریق خدمات الکترونیکی ما، و یا با پر کردن فرم به ما 
 مات آنالین به ما بفرستید.بفرستید.  ما ترجیح می دهیم که شما تقاضایتان را از طریق خد

 ستر شهرداری های دبستانی پیش یا کودک مهد

 پیش دبستانهای عمومی
همه کودکان از  –در دسترس بودن میکند پیش دبستانی عمومی ، از نوع خاصی برخوردار نیست. اصطالح "عمومی" اشاره به 

 ترم پاییز سالی که سه ساله میشوند حق دریافت جا در مهد کودک را دارند.

ساعت در سال میشود. تصمیم گیری برای تمدید هر دوره قبل از  525پیش دبستان عمومی به طور رایگان است. این شامل 

 به مهد کودک میرود.  9-14روز از سه شنبه تا پنجشنبه، بین ساعات  ساعت در  5شروع سال جدید مالی انجام میشود. کودک 

 پیش دبستانی عمومی بخشی ازمراقبت آموزشی  )خانه های مراقبت  از کودکان( نیست.

 2017-2018 مالی سال عمومی دبستانی پیش

 20-12-2017 – 05-09-2017 2017 پاییز

 31-05-2018 – 09-01-2018 2018 بهار

 05-04-2017 – 03-04-2018 تعطیالت/  تعطیالت عید پاک

تقاضانامه ذکر  5)در کادر صفحه  تقاضای پیش دبستانی عمومی را به طور مستقیم از طریق خدمات الکترونیکی ما بفرستید. 

 کنید که تقاضای شما  مربوط به پیش دبستانی عمومیست.(
 فرم درخواست پیش دبستانی عمومی

 ی آموزشی، آموزش و پرورش در محیط خانهسایر فعالیت ها
 در مرکز ستر و گوستاوس فعالیت ها و مراقبت آموزشی ارائه شده در محیط خانه توسط مربیان کمون اداره میشوند. 

 خانه. در مرکز ستر دو مربی مهدکودک با هم در یکی از مهد کودکهای 
خانگی همکاری میکنند. در گوستاوس سه مهدکودک خانگی، در روزهای معینی از هفته در محلی در کنار پیش دبستانی 

 کونوالینس فعالیت دارند.

 کند؟ می متمایز دبستانی پیش از را خانه محیط در آموزشی مراقبت چیزی چه
تفاوت بین مراقبت آموزشی در خانه و پیش دبستانی این است که پیش دبستانی یک فرم از مدرسه است  که  با برنامه درسی خود 
اداره میشود. برای مراقبت آموزشی، وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل های عمومی برای چگونگی اداره آنها صادر کرده 

 است.

http://wpsaterkommun.azurewebsites.net/barn-utbildning/forskola/forskolor-i-sater/


 ستانی مربیان الزاما باید گواهی کار معلمی داشته باشند.تفاوت دیگر این است که در پیش دب
 


