ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺧوش
!آﻣدﯾد

آﯾﺎ ﺳواﻟﯽ دارﯾد؟
ﺑﺎ واﺣد ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ 16:30
ﺗﻠﻔن : 031-3650960
اﯾﻣﯾلforskoleservice@forskola.goteborg.se :
forskoleservice@forskola.goteborg.se

ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﮐﻣون ﯾوﺗﺑوری در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد
: Ekelundsgatan 1آدرس ﻣراﺟﻌﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ  goteborg.se/forskolaدر وﺑﺳﺎﯾت
.ﺗواﻧﯾد در ﺑﺎره ﮐودﮐﺳﺗﺎن اظﮭﺎرﻧظر ﮐﻧﯾد
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Förskoleförvaltningen

وﻗت ﺷروع ﮐودﮐﺳﺗﺎن
اﺳت؟
اداره آﻣوزش ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
اداره آﻣوزش ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣدود  400ﮐودﮐﺳﺗﺎن 110 ،ﻣﮭد
ﮐودک ﺧﺎﻧﮕﯽ و  20ﮐودﮐﺳﺗﺎن آزاد را ﺑرای ﺣدود  25000ﮐودک در
ﯾوﺗﺑوری ﺑر ﻋﮭده دارد .اﯾن اداره ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ
و ﻣﮭد ﮐودک ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ آزاد را ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده دارد .ﺟﻣﻌﺎ ً ﺣدود  6000ﻧﻔر
.در ﭼﺎرﭼوب اﯾن اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ھﻣراه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾد
و ﺑﺑﯾﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ
ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ
اﻓﺗد!
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ﺷروع ﮐودﮐﺳﺗﺎن دوران ﺟدﯾد و ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾزی ھم ﺑرای ﺷﻣﺎ و ھم ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺳت .ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ
در اﯾن دوران ﺧوﺷﺣﺎل و راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯾد و اوﻗﺎت ﺟﺎﻟب ،ھﻣراه ﺑﺎ آﺳﺎﯾش و ﯾﺎدﮔﯾری ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد ﺧﺎﻧواده
ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺟزوه ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﻣون ﯾوﺗﺑوری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ
.ﮐﻧﻧد ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﺧواﻧﯾد
.اﮔر ﺳواﻟﯽ دارﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ واﺣد ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
!ﺧوش آﻣدﯾد

ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﻣﮫ ھﺳﺗﻧد

ﺣﻣﺎﯾت و راھﻧﻣﺎﺋﯽ

ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن و داﻧش آﻣوزان ی ﮐﮫ در ﮐﻣون
ﯾوﺗﺑوری ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺷﺑﺎﻧﮫ
روز در ﺑراﺑر ﺣوادث و ﺗﺎ ﺳن  17ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﯾﻣﮫ
ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺣوادث ِ
در ﺑﺎره goteborg.se/forskola.در وﺑﺳﺎﯾت
ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺎن و داﻧش آﻣوزان ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری
.ﺑﺧواﻧﯾد

ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﻣﮑﺎن
ﭘﯾﺷرﻓت و ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ در
ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﺎ ﻣرﺑﯾﺎن وﯾژه ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت،
ﭘرﺳﺗﺎر ﺗﮑﻠم درﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﺷﻧﺎس ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت
وﯾژه ﻧﯾﺎز دارد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا در ﻓُرم درﺧواﺳت ﺟﺎ
.در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﻧوﯾﺳﯾد

ﺷﮭرﯾﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن
ﺷﻣﺎ ھر ﻣﺎه ﺷﮭرﯾﮫ ای ﺑﺎﯾت ﺟﺎ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﺑﻠﻎ اﯾن ﺷﮭرﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوع درآﻣد
 goteborg.se/ﺧﺎﻧوار ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .در وﺑﺳﺎﯾت
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﯾزان درآﻣد ﺧود را اﻋﻼم forskola
ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد و در ﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﮭرﯾﮫ
.اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد

در وﺑﺳﺎﯾت
goteborg.se/
اطﻼﻋﺎت forskola
ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ﺑﺎره ﮐودﮐﺳﺗﺎن
.اظﮭﺎرﻧظر ﮐﻧﯾد
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ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن،
ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯽ ﻧﯾز
.ھﻣﮑﺎری دارﻧد
ﮐﻣون ﯾوﺗﺑوری و ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮭداری وﺳﺗرا ﯾوﺗﺎﻟﻧد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾﻔﺎی ﻧﻘش واﻟدﯾﻧﯽ ﺗﺎن اﻟﮭﺎم و ﺣﻣﺎﯾت
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻼﻗﺎت واﻟدﯾن
ﯾﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺷﺎوره ای ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در وﺑﺳﺎﯾت
در ﻣورد آﻧﭼﮫ goteborg.se/foraldrastod
.در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواﻧﯾد

وظﯾﻔﮫ رازداری و ﮔزارش
ھﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن دارای وظﯾﻔﮥ رازداری
ﺑوده و ﺣﻖ ﻧدارﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
را در اﺧﺗﯾﺎر اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻗرار دھﻧد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﭼﻧﯾن دارای
وظﯾﻔﮥ ﮔزارش ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .ﻣﻔﮭوم اﯾن اﻣر آﻧﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺳروﮐﺎر
دارﻧد ﻣوظف ھﺳﺗﻧد در ﺻورت آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﯾﺎ
ﻣظﻧوﻧﯾت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐودک در واﺣد ﮐودﮐﯾﺎری
ﻣﺎ در وﺿﻌﯾت ﺑدی ﻗرار دارد ﻣراﺗب را ﺑﮫ ادارۀ
.ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔزارش دھﻧد
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در ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد

وﻗﺗﯽ ﮐودک دﭼﺎر آﻧﻔﻠواﻧزای ﺷﮑم ھﻣراه ﺑﺎ اﺳﺗﻔراغ و/ﯾﺎ اﺳﮭﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺳﭘس وﻗﺗﯽ ﮐودک
ﺑطور ﻋﺎدی ﻏذا ﺑﺧورد و ﺣداﻗل  48ﺳﺎﻋت اﺳﺗﻔراغ ﻧﮑرده و اﺳﮭﺎل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد
.ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮔردد

»

وﻗﺗﯽ ﮐودک زﺧم ﻋﻔوﻧﯽ ﯾﺎ اﮔزﻣﺎی ﺗرﺷﺣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ زﺧم ھﺎ ُﺧﺷﮏ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﮐودک
.ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑرود

»

وﻗﺗﯽ ﮐودک ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ُﻣﺳری ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ورم ﻟوزه ھﺎ ﯾﺎ زرد زﺧم ﻣﺑﺗﻼﺳت ﮐﮫ درﻣﺎن
.ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از دو روز ﺗﺣت درﻣﺎن آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮑﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

»

وﻗﺗﯽ ﮐودک ﺗب دارد .ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐودک را ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣوﯾل دھﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او ﺑﮫ ﻣدت
.ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑدون ﺗب ﺑوده ﺑﺎﺷد

»

وﻗﺗﯽ ﮐودک آﻧﻘدر ﺧﺳﺗﮫ و ﺑﯾﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزﻣره ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺷرﮐت
.ﮐﻧد

»

ﯾﺎدﮔﯾری و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودﮐﺎن در ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﻗرار دارد
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐردن ،ﺑﮑﺎر ﺑردن ﺧﻼﻗﯾت و ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺧود ،در
ﮔروه و ﺑﮭﻣراه ﺑزرﮔﺗرھﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻣوزش در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺷﺎﻟوده ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر را ﭘﯽ رﯾزی
.ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﮐودﮐﺳﺗﺎن آﻣوزش ھﺎﯾﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺳراﺳری وﺟود دارد ﮐﮫ در ﮐودﮐﺎن اﻧﮕﯾزش اﯾﺟﺎد
ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد .ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺳراﺳری ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺑﺎره اھداف
.و ﻣﺄﻣورﯾت ﻣﺎ ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواﻧﯾد
.وﺟود دارد  skolverket.seﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺳراﺳری در وﺑﺳﺎﯾت

.ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻً در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐودک دارو ﻧﻣﯽ دھﻧد

.ﯾوﯾو ﻟﺑﺎس روی ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎ رﺧﺗﯽ آوﯾزان ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺑﺎﺑﺎ ﻗﺑل از ﻗﺑل از ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﻼم و اﺣوال ﭘرﺳﯽ
.ﻣﯽ ﮐﻧد

.ﯾوﯾو ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ زود ﻣﯽ آﯾﻧد ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧورد
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ﻣﯾدان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻐز
Hjärntorget

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣروز ﭼﯾﺳت؟ ﻣوزﯾﮏ و رﻗص ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻼق
ﺑﺎ رﻧﮓ و طرح؟ ﺷﺎﯾد ﺑﺧواھﯾم ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ
ﮐﻧﯾم ،در ﺑﺎره طﺑﯾﻌت ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣوﺷﮏ ﺑﺳﺎزﯾم؟
ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻔر اﮐﺗﺷﺎﻓﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑروﯾم؟ ﮐم ﮐم وﻗت ﻧﮭﺎر
.ﻓرا ﻣﯽ رﺳد

” ”Hjärntorgetﺑرﻧﺎﻣﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻣوﺳوم ﺑﮫ
ھم در اﯾﻧﺗرﻧت و ھم ﺑﺻورت ﺑرﻧﺎﻣﮏ/آپ وﺟود
دارد .در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﺳوی ﮐودﮐﺳﺗﺎن اطﻼﻋﺎت
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐودﮐﺳﺗﺎن و آﻣوزش ﮐودﮐﺎن را ﻣﺷﺎھده
ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری در
اﯾﺟﺎد  hjarntorget.goteborg.seوﺑﺳﺎﯾت
.ﮐﻧﯾد

ﻣﻣﻧوﻋﯾت آﺟﯾل و ﺑﺎدام زﻣﯾﻧﯽ
ﺑﮭﻣراه داﺷﺗن آﺟﯾل ،ﺑﺎدام زﻣﯾﻧﯽ ،ﺑﺎدام و ﮐﻧﺟد در
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت ،ﭼون اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧوراﮐﯽ ھﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث واﮐﻧش ﺷدﯾد در ﮐودﮐﺎن دارای
ﺣﺳﺎﺳﯾت/آﻟرژی ﺷوﻧد .اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺷﺎﻣل ھﻣﮥ
اﻣﺎﮐن و در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ھﻣﮫ روزھﺎی
.ھﻔﺗﮫ اﺳت

اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣرﯾض ﺷود
ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻧدرﺳت ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎزی
ﮐرده و در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن از
ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺻﺎدره
از ﺑﮭداری ﻧﺎﺣﯾﮥ وﺳﺗرا ﯾوﺗﺎﻟﻧد ،ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﮭداﺷت
را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ) (HYFSو ﻧظﺎﻓت در ﮐودﮐﺳﺗﺎن
.ﮐﻧﻧد
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وﻋدۀ ﻏذا  -ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﺎدﮔﯾری
اﺳت
وﻋدۀ ﻏذا در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣراﻗﺑت
ﮐودﮐﯾﺎری و ﮐﺎر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﺗﯽ اﺳت .ھر روز
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ،ﻧﮭﺎر و وﻋدۀ ﺑﯾن ﻏذا ﺳِرو ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﺋﯽ طوری ﺗﻧظﯾم ﺷده ﮐﮫ اﮔر
ﮐودک ھر ﺳﮫ وﻋدۀ ﻏذاﺋﯽ را در ﮐودﮐﺳﺗﺎن
ﺻرف ﮐﻧد 65–75درﺻد ﻧﯾﺎز روزاﻧﮫ ﺧود را
.درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﮐﻣون ﯾوﺗﺑوری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھﻣﮥ وﻋده ھﺎی
ﻏذاﺋﯽ ﮐﮫ ﺳِرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣواد ﺧﺎم دارای
ﻋﻼﻣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑوده ،ﻣﻧﺎﺳب ﻓﺻل و ﭘُر از
.ﺳﺑزﯾﺟﺎت و ﺣﺑوﺑﺎت ﺑﺎﺷﻧد
آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ دﯾن و ﻣذھب/دﻻﯾل
ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ ﻏذای ﻣﺧﺻوص ﻧﯾﺎز دارد؟ در اﯾﻧﺻورت
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻓُرم ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐودک رﻓﺗن
ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد ،آﻧرا از ﮐﺎرﮐﻧﺎن
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .در ﺻورت وﺟود ﺑﯾﻣﺎری/آﻟرژی/
.ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔواھﯽ دﮐﺗر اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد
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ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧد روز آﻣوزش در ﺳﺎل
ﺗﻌطﯾل ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﮐﮫ
در روزھﺎی آﻣوزش ﻣرﺧﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﺎ
ﮐودﮐﯾﺎری وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣدی ﻣﺣدود در ﺳﺎﯾر ﮐودﮐﺳﺗﺎن
.ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﻓﮭرﺳت  goteborg.se/forskolaدر وﺑﺳﺎﯾت
.روزھﺎی ﺗﻌطﯾل و روزھﺎی آﻣوزش وﺟود دارد

ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐودﮐﺳﺗﺎن
را ﻣﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺛﻼً ﻣﺗن ھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر ،ﺿﺑط ﺻدا و
ﺗﺻوﯾر ﭘﯾﺷرﻓت و ﯾﺎدﮔﯾری ﮐودﮐﺎن را ﻣﺳﺗﻧد ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﻣوارد
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﮐودﮐﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯾری آﻧﮭﺎ در
.زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﮐﺷف ﮐﻧﯾم
اﯾﻧﮑﺎر ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد آﻣوزش را طراﺣﯽ ﮐرده
.و ﺗوﺳﻌﮫ دھﯾم

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐودﮐﺳﺗﺎن
وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ
ﻣدت زﻣﺎن رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗﺎن ،ﭼﮫ
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز دارد در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺣﺿور ﮐودﮐﺎن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﺎی ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳت .اﮔر در
اوﻗﺎت ﻋﺻر ،ﺷب ﯾﺎ روزھﺎی ﺗﻌطﯾل ﺑﮫ ﮐودﮐﯾﺎری
ﻧﯾﺎز دارﯾد ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم
ﻣدت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ
!داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾز ﺗﻌطﯾﻠﯽ دارد

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﺣدود
ﺳﺎﻋﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﺣدود اﺳت .اﮔر
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در دوران ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐودﮐﯾﺎری ﻧﯾﺎز
دارد ﭼﻧد ﮐودﮐﺳﺗﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎز
.ھﺳﺗﻧد

.ﭘس از ﻧﮭﺎر اﺳﺗراﺣت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .آﺑﯾس ﮐﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواﺑد .ﭼﻧد ﮐودک دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ﮔوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﺑرای آﻧﮑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن از اﻣﮑﺎن داﺷﺗن
روزھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﮭﺎرت و
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد

در ﮐودﮐﺳﺗﺎن روی دﯾوارھﺎ ﺗﺻوﯾر وﺟود دارد .وﻗﺗﯽ ﯾوﯾو و دوﺳﺗﺎﻧش ﺑرای ﺧودﺷﺎن اﮐﺗﺷﺎف و ﺗوﻟﯾد ﺧﻼق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺎﯾل
ھﺳﺗﻧد ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً اﯾﻧﮑﺎر ھﺎ را ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﻧد .ﯾوﯾو ﻋﮑس ھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧش و واﻟدﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
.ﺧوش ﮔذﺷﺗﮫ و ﭼﮫ ﻣطﺎﻟب ﺟﺎﻟﺑﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد

ﭘس از آن وﻗت ﺑﺎزی اﮐﺗﺷﺎف در ﺣﯾﺎط اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺑﯽ در داﺧل ﮐودﮐﺳﺗﺎن
.ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻟﯾد ﺧﻼق ﺑﺎ ﻣواد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷده ،ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﯾﺎ ﺑﺎزی ﺗﺋﺎﺗر اﺳت

ﻣﺎ وﻋده ﺑﯾن ﻏذا را ﻣﯽ ﺧورﯾم و ﺗﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزی
.ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
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ﺟﺎﻟب ،آﺳوده و آﻣوزﻧده
از ﮐودﮐﺎن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﭘﯾش ﻣﺎ اﺣﺳﺎس
آﺳﺎﯾش ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ
.ﺑﺎزﯾﮕوﺷﺎﻧﮫ از ﮐﻧﺟﮑﺎوی و ﺷوق ﯾﺎدﮔﯾری در ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
.ﻋﻼﻗﮫ ھﺎ ،ﻋﻘﺎﯾد و ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐودﮐﺎن روی ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد

ﺟﺎ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن
» وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﺳن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺑرﺳد ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل
.ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد
» اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺑرادر/ﺧواھر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣرﺧﺻﯽ واﻟدﯾن دارﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
ھﻔﺗﮫ  15ﺳﺎﻋت در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .اﮔر ﮐﺎرﺟو ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن
 15ﯾﺎ  25ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت
.اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ در ھﻔﺗﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد
» از ﻣﺎه اوت ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﺳن  3ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺑرﺳد از ﺣﻖ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﺟﺎﻧﯽ
ﺑرای  15ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺑت ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از  15ﺳﺎﻋت ﺷﮭرﯾﮫ
.ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
» از ﺗرم ﭘﺎﯾﯾز ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﺳن  6ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد ﻣﺷﻣول ﻣدرﺳﮫ اﺟﺑﺎری
.اﺳت .آﻧﻣوﻗﻊ ﮐودک ﮐﻼس ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ را در ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﺋﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻣﯾﻠّﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در راه ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ اﯾﺳﺗﮫ و ورزﺷﮕﺎه در دﺳت
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﺟرﺛﻘﯾل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﭼطور ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﮫ؟
ﺻدای ﺑﻧﮓ ﺑﻧﮓ از ﮐﺟﺎﺳت؟ ﻣﯾﻠّﮫ در ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑرای
.دوﺳﺗﺎﻧش ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑﻧﮫ ﮐﮫ اوﻧﺟﺎ ﭼﻘدر ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾزه

ﺣﺎﻻ ﺧودﻣﺎن
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﯾﮏ ﺷﮭر ﮐﺎﻣل
ﺑﺳﺎزﯾم!
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ﮐودﮐﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن از ﻣﺣل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎزی ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ
آﻧﺟﺎ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﻧد .در راه ﺑرﮔﺷت آﻧﻧﮭﺎ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و ﯾﮏ
ﮔرﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮕوش ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ از طﺑﯾﻌت ﭼﯾزھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ
.را ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

.در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐرده و ﺟﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد

ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﻣراﻗﺑت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن اﺳت.
ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ ﮐودﮐﯾﺎری ﺧﺎﻧﮕﯽ روزاﻧﮫ ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از
ﮐودﮐﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﻣرﺑﯽ
ﮐودﮐﯾﺎری ﺧﺎﻧﮕﯽ روزاﻧﮫ و ﮐودﮐﺎن ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت در ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﯾﺎ اﻣﺎﮐن ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ﺳراﺳری ﮐودﮐﺳﺗﺎن راھﻧﻣﺎی
ﮐودﮐﯾﺎری ﺧﺎﻧﮕﯽ روزاﻧﮫ اﺳت.
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وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺷﺎﯾد ﺗﺣوﯾل دادن ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕری ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از ﻟﺣﺎظ اﺣﺳﺎﺳﯽ دﺷوار ﺑﺎﺷد .از اﯾﻧرو دوران
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ دوره آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .در دوره آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳواﻻت ﺧود را از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﭘرﺳﯾد و در ﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓرزﻧد ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھم
.ﻣﺣﯾط ﮐودﮐﺳﺗﺎن را اﮐﺗﺷﺎف ﮐرده و ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﯾد

وﻗﺗﯽ آﺑﯾس ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺷروع ﮐرد روزھﺎی اول ﻣﺎدرش
ﺑﮭﻣراه او ﺑود و ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺑﯾس ﭼﻘدر در ﮐﻧﺎر دوﺳﺗﺎن
ﺟدﯾدش ﺧوش ﻣﯽ ﮔذرد .ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﮕﯾزش
و اﻟﮭﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و
آﺳﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .اﯾن آﻏﺎز ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷدن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
.روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳت

ﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﯾم
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ دارﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از ﻣراﻗﺑت ﻣطﻠوب و اﻣﮑﺎن ﭘﯾﺷرﻓت
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧود ﺑرﺧوردار ﺷود .ﻣﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ھم در
ﻣورد رﺿﺎﯾت ،ﻧﯾﺎزھﺎ ،ﭘﯾﺷرﻓت و ﯾﺎدﮔﯾری ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﭼﻧدﯾن ﻓرﺻت و ﮐﺎﻧون دﯾﮕر ھم
.ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽ دھد
ھر ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻧظر و اﺣﺳﺎس ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﭘﺎﺳﺦ
.ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮭﺗر ﮐرده و ﮔﺳﺗرش دھﯾم

ﺣﻖ و ﺣﻘوق ﯾﮑﺳﺎن ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن
ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن از ﺣﻖ داﺷﺗن ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﺗوام ﺑﺎ آﺳﺎﯾش و اﻧﮕﯾزﻧده ،ﻋﺎری از ﺗﺑﻌﯾض و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺗﺣﻘﯾر
آﻣﯾز ﺑرﺧوردارﻧد .ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑرای ﺣﻖ و ﺣﻘوق ﯾﮑﺳﺎن ﮐودﮐﺎن و در ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھر ﻧوع ﺗوھﯾن و
ﺗﺣﻘﯾر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﺑﺎره ﮐﺎر ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﯾﮑﺳﺎن و ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
.ﺑرای ﺣﻖ و ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

آﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﮐﻧﺟﮑﺎو ھﺳﺗﯾد؟
آﯾﺎ وﻗت آن رﺳﯾده ﮐﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد؟ در وﺑﺳﺎﯾت
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ھﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﻣون ﯾوﺗﺑوری و ﻣﺷﺧﺻﺎت goteborg.se/forskola
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ آﻧﮭﺎ وﺟود دارد .ﺑرﺧﯽ از ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻋوت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و وﻗت ﻣﻼﻗﺎت رزرو ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوﯾم
!ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
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