
به کودکستان خوش
آمديد!

Förskoleförvaltningen

آيا سوالی داريد؟
با واحد خدمات کودکستان متاس بگرييد

ساعات متاس تلفنی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 16:30
تلفن: 031-3650960

forskoleservice@forskola.goteborg.se امييل:

مرکز متاس کمون يوتبوری
در اينجا می توانيد به زبان های مختلف کمک دريافت کنيد.

031-36500 تلفن: 00

goteborg.se/forskola در وبسايت
اطالعات بيشرتی پيدا می کنيد و می توانيد در باره

کودکستان اظهارنظر کنيد.
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اداره آموزش پيش دبستانی
اداره آموزش پيش دبستانی مسئوليت حدود 400 کودکستان، 110 مهد کودک 

خانگی و 20 کودکستان آزاد را برای حدود 25000 کودک در يوتبوری بر عهده
دارد. اين اداره همچنني مسئوليت نظارت بر کودکستان ها و مهد کودک های

خانگی آزاد را نيز بر عهده دارد. جمعاً حدود 6000 نفر در تشکيالت اين اداره
کار می کنند.

وقت رشوع 
کودکستان است؟

همراه ما باشيد و

ببينيد اينجا چه اتفاقی

می افتد!



رشوع کودکستان دوران جديد و هيجان انگيزی هم برای شام و هم برای فرزندتان است. 
ما اميدواريم که در اين دوران خوشحال و راضی باشيد و اوقات جالب، همراه با آسايش و 

يادگريی برای همه افراد خانواده باشد. در اين جزوه می توانيد در مورد آنچه که 
کودکستان های کمون يوتبوری به شام و فرزندتان ارائه می کنند مطالبی بخوانيد.

اگر سوالی داريد هميشه می توانيد از کارکنان کودکستان بپرسيد يا با واحد خدمات 
کودکستان متاس بگرييد.

خوش آمديد!

در وبسايت

goteborg.se/forskola

اطالعات بيشرتی پيدا می

کنيد و می توانيد در باره

کودکستان اظهارنظر کنيد.

حاميت و راهنامئی
همه کودکان در کودکستان بايستی از امکان پيرشفت و خوش حالی برخوردار باشند. ما با مربيان ويژه تعليم و 
تربيت، پرستار تکلم درمانی و روانشناس همکاری می کنيم. اگر می دانيد که فرزندتان به کمک و حاميت ويژه 

نياز دارد بايستی آنر ا در فُرم درخواست جا در کودکستان بنويسيد.

کودکستان هم چنني با مراکز درمانی کودکان، اداره خدمات اجتامعی، کتابخانه، مدارس ابتدائی و واحدهايی 
که با کودک و خانواده رس و کار دارند نيز همکاری می کند.

کمون يوتبوری و ناحيه بهداری وسرتا يوتالند به شام در ايفای نقش والدينی تان الهام و حاميت ارائه می کنند، 
بطور مثال جلسات مالقات والدين يا جلسه گفتگوی مشاوره ای با متخصصان امور اجتامعی برگزار می کنند.

در وبسايت goteborg.se/foraldrastod در مورد آنچه در منطقه شام وجود دارد مطالب بيشرتی 
بخوانيد.

وظيفه رازداری و گزار ش
همه کارکنان کودکستان دارای وظيفۀ رازداری بوده و حق ندارند اطالعات شخصی مربوط به فرزند شام را در 

اختيار افراد غري مجاز قرار دهند. کارکنان مطابق قانون خدمات اجتامعی همچنني دارای وظيفۀ گزارش نيز 
هستند. مفهوم اين امر آنست که همه افرادی که با کودکان و نوجوانان رسوکار دارند موظف هستند در صورت 

آگاهی در مورد يا مظنونيت به اينکه يک کودک در واحد کودکياری ما در وضعيت بدی قرار دارد مراتب را به 
ادارۀ خدمات اجتامعی گزارش دهند.

همه کودکان بيمه هستند
همه کودکان و دانش آموزانی که در کمون يوتبوری نامنويسی شده باشند در متام مدت شبانه روز در برابر 

حوادث و تا سن 17 سالگی يا تا مدت ی که در دبريستان تحصيل می کنند، بيمه هستند. اين بيمه فقط برای 
حوادث ِصدق می کند. در وبسايت goteborg.se/forskola در باره بيمه های کودکان و دانش 

آموزان مطالب بيشرتی بخوانيد.

شهريه کودکستان
شام هر ماه شهريه ای بابت جا در کودکستان پرداخت می کنيد. ميزان مبلغ اين شهريه به مجمو ع درآمد 

خانوار بستگی دارد. در وبسايت goteborg.se/forskola می توانيد ميزان درآمد خود ر ا اعالم يا تغيري دهيد 
و در باره چگونگی محاسبه شهريه اطالعات دريافت کنيد.



در موارد زير بايستی فرزندتان در خانه مباند
» وقتی کودک آنقدر خسته و بيحال است که نتواند در فعاليت های روزمره کودکستان 

رشکت کند. 

» وقتی کودک تب دارد. قبل از آنکه شام کودک را به کودکستان تحويل دهيد بايستی او به مدت 
يک شبانه روز بدون تب بوده باشد.

» وقتی کودک به يک بيامر ُمرسی، بطور مثال ورم لوزه ها يا زرد زخم مبتالست که درمان نشده 
باشد يا کمرت از دو روز تحت درمان آنتی بيوتيکی قرار داشته باشد.

» وقتی کودک زخم عفونی يا اگزمای ترشحی داشته باشد.
وقتی زخم ها ُخشک شده باشند کودک می تواند به کودکستان برود.

» وقتی کودک دچار آنفلوانزای شکم همراه با استفراغ و/يا اسهال شده باشد.
سپس وقتی کودک بطور عادی غذا بخورد و حداقل 48 ساعت استفراغ نکرده و اسهال 

نداشته باشد می تواند مجدداً به کودکستان باز گردد.

کارکنان معموال در کودکستان به کودک دارو منی دهند.

يادگريی و پيرشفت کودکان در
محور اصلی قرار دارد

فرزند شام در کودکستان مطالب جديد ياد می گريد و با بازی کردن، بکار بردن خالقيت و کشفيات 
خود، در گروه و بهمراه بزرگرتها پيرشفت می کند. آموزش در کودکستان شالوده يادگريی مادام 

العمر را پی ريزی می کند. 

در کودکستان آموزش هايی متکی بر برنامه آموزشی رسارسی وجود دارد که در کودکان انگيزش 
ايجاد کرده و آنها را به چالش می کشد. با خواندن برنامه آموزشی رسارسی کودکستانها می توانيد 

در باره اهداف و مأموريت ما مطالب بيشرتی بخوانيد. برنامه آموزشی رسارسی در وبسايت
skolverket.se وجود دارد.

يويو لباس روی خود را به جا رختی آويزان می کند. بابا قبل ا ز قبل از خداحافظی با کارکنان سالم و احوال پرسی می کند.

يويو با دوستانی که زود می آيند صبحانه می خورد.



امروز می خواهيم چکار کنيم؟ موزيک و رقص يا کارهای خالق 
با رنگ و طرح؟ شايد بخواهيم حساب کنيم، برنامه نويسی کنيم، 
در باره طبيعت ياد بگرييم يا يک موشک بسازيم؟ يا به يک سفر 

اکتشافی در منطقه برويم؟ کم کم وقت نهار فرا می رسد.

Hjärntorget (ميدان فعاليت مغز)
Hjärntorget هم در اينرتنت و هم بصورت برنامک/آپ وجود دارد.  برنامه ديجيتالی ما موسوم به 

در اين برنامه از سوی کودکستان اطالعات دريافت می کنيد و می توانيد مستند سازی فعاليت تشکيال ت 
کودکستان و آموزش کودکان را مشاهده کنيد. شام بايستی خودتان يک حساب کاربری در وبسايت

hjarntorget.goteborg.se ايجاد کنيد.

وعدۀ غذا - بخشی از يادگريی است
وعدۀ غذا در کودکستان بخشی از مراقبت کودکياری و کار تعليم و تربيتی است. هر روز صبحانه، نهار و 

وعدۀ بني غذا ِرسو می شود. اين برنامه غذائی طوری تنظيم شده که اگر کودک هر سه وعدۀ غذائی را در 
کودکستان رصف کند 75–65 درصد نياز روزانه خود را دريافت می کند.

در کمون يوتبوری تالش می کنيم همۀ وعده های غذائی که ِرسو می شوند بر مبنای مواد خام دارای عالمت 
محيط زيست بوده، مناسب فصل و پُر از سبزيجات و حبوبات باشند.

آيا فرزند شام به غذای خاص نياز دارد؟ در اينصورت شام بايستی وقتی فرزندتان کودکستان را رشوع می کند 
يک فُرم بخصوص را تکميل کنيد.

ممنوعيت آجيل 
و بادام زمينی

بهمراه داشنت آجيل، بادام زمينی، بادام و کنجد در 
کودکستان ممنو ع است، چون اينگونه خوراکی ها می 
توانند باعث واکنش شديد در کودکان دارای حساسيت/
آلرژی شوند. اين ممنوعيت شامل همۀ اماکن بريونی و 
داخلی کودکستان بوده و در متام مدت شبانه روز و در 

همه روزهای هفته است.

اگر فرزندتان مريض شو د
کودکان بايستی تندرست باشند تا قادر باشند بازی کرده و در فعاليت های کودکستان رشکت کنند. کودکستان 

ها برای جلوگريی حتی االمکان از بروز بيامری ها خط مشی کودکستان ها صادره از بهداری ناحيۀ وسرتا يوتالند، 
پرستاران بهداشت و نظافت در کودکستان (HYFS) را رعايت می کنند.

” ”



در کودکستان روی ديوارها تصوير وجود دارد. وقتی يويو و دوستانش برای خودشان اکتشاف و توليد خالق می کنند کارکنان 
مايل هستند ترجيحاً اينکار ها را عکسربداری کنند. يويو عکس ها ر ا نشان می دهد و برا ی دوستانش و والدين تعريف می کند 

که چقدر به آنها خوش گذشته و چه مطالب جالبی ياد گرفته اند.

ساعات کار کودکستان
وقتی فرزند شام کودکستان را رشوع می کند شام يک برنامه تکميل می کنيد که نشان می دهد فرزندتان با 

توجه به ساعات کار شام به اضافه مدت زمان رفت و آمد به محل کارتان، چه ساعاتی نياز دارد در کودکستان 
باشد. برنامه حضور کودکان در کودکستان مبنای ساعات کار کودکستان و ساعات کار کارکنان است. تغيريات را 
حداقل از دو هفته قبل در برنامک خانه و مدرسه ثبت کنيد يا کتباً به IST (اپ) موسوم به کودکستان اطالع 
دهيد. اگر در اوقات عرص، شب يا روزهای تعطيل به کودکياری نياز داريد کودکستان هايی وجود دارد که در 

متام مدت شبانه روز باز هستند. وقتی شام تعطيلی داشته باشيد فرزندتان نيز تعطيلی دارد!

ساعات کار محدود
ساعات کودکستان در تابستان محدود است. اگر فرزند شام در دورا ن تابستان به کودکياری نياز دارد چند 

کودکستان وجود دارد که تابستان ها باز هستند.

برای آنکه کارکنان کودکستان از امکان داشنت روزهای مشرتک برا ی پيرشفت مهارت و شايستگی برخوردار باشند، 
کودکستان دارای چند روز آموزشی در سال است. اگر برای شام امکان ندارد که در روزهای آموزش مرخصی 

داشته باشيد ما کودکياری ولی تا حدی محدود در ساير کودکستان ها ارائه می کنيم. 
در وبسايت goteborg.se/forskola فهرست روزهای تعطيل و روزهای آموزش وجود دارد.

ما فعاليت تشکيالتی کودکستان را مستند می کنيم
ما به کمک مثالً منت ها، تصاوير، ضبط صدا و تصوير پيرشفت و يادگري ی کودکان را مستند می کنيم. اين 

مستند سازی به ما امکان می دهد موارد مورد عالقه کودکان و چگونگی يادگريی آنها در زمينه های مختلف را 
کشف کنيم. اينکار به ما کمک می کند آموزش را طراحی کرده و توسعه دهيم.

پس از آن وقت بازی اکتشاف در حياط است يا کار جالبی در داخل کودکستان مانند 
توليد خالق با مواد بازيابی شده، خواندن کتاب يا بازی تئاتر است.

ما وعده بني غذا را می خوريم و تا رفنت به خانه 
بازی می کنيم.

پس از نهار اسرتاحت می کنيم. آبيس کمی می خوابد. چند کودک ديگر به يک قصه گوش می کنند.



حاال خودمان خانه 
سازی می کنيم. می 

خواهيم يک شهر کامل 
بسازيم!

جالب، آسوده و آموزنده
از کودکان در کودکستان مراقبت می شود و ما با شام همکاری می کنيم تا فرزند شام پيش ما احساس آسايش 

کند. در اينجا به کودکان کمک می شود تا بر اساس نيازهای خود پيرشفت کنند. ما با روشی بازيگوشانه از 
کنجکاوی و شوق يادگريی در کودکان استفاده می کنيم. عالقه ها، عقايد و نيازهای کودکان رو ی چگونگی 

برنامه ريزی آموزشی ما تأثري می گذارد.

ميلّه معموال در راه کودکستان می ايسته و بورزشگاه در دست 
ساختامن متاشا ميکنه. جرثقيل ساختامنی چطور کار ميکن؟ صدای 

بنگ بنگ از کجاست؟ ميلّه در همنشينی دستجمعی برای دوستانش 
تعريف ميکنه که اونجا چقدر هيجان انگيزه.

کودکان کودکستان از محل ساختامن ساز ی عبو ر می کنند تا همه 
آنجا را متاشا کنند. در راه برگشت آننها از ساختام ن ها و يک گربه 
بازيگوش عکس می گريند. آنها از طبيعت چيزهای جالبی ر ا جمع 

آوری می کنند.

جا در کودکستان
وقتی فرزندتان به سن يک سالگی متام برسد می تواند در مدتی که شام کار يا   «

تحصيل می کنيد در کودکستان باشد.

اگر شام بخاطر برادر/خواهر فرزندتان مرخصی والدين داريد فرزندتان می توانيد در    «
هفته 15 ساعت در کودکستان باشد. اگر کارجو هستيد می توانيد انتخاب کنيد فرزندتان
15 يا 25 ساعت د ر هفته در کودکستان باشد. کودکستان در مورد تقسيم تعداد ساعات 

انتخابی شام در هفته تصميم گريی می کند.

از ماه اوت سالی که فرزندتان به سن 3 سالگی متام برسد از حق کودکستان    «
مجانی برای 15 ساعت در هفته برخوردار است. شام بابت ساعات بيشرت از

15 ساعت شهريه پرداخت می کنيد.

از ترم پاييز سالی که فرزندتا ن به سن 6 سالگی متام می رسد مشمول مدرسه    «
اجباری است. آمنوقع کودک کالس پيش دبستانی را در مدرسه ابتدائی آغاز می کند.

در وبسايت می توانيد کودکستان پيدا کرده و جا درخواست کنيد.

ساير فعاليت 
های تعليم و تربيتی

مراقبت تعليم و تربيتی يک جايگزين برای کودکستان است. يک
 مربی کودکياری خانگی روزانه گروه کوچکی از کودکان را در 

خانه خود برای مراقبت می پذيرد. مربی کودکياری خانگی 
روزانه و کودکان هامن منطقه گاهی اوقات در فضای بريون يا 

اماکن گروهی با يکديگر مالقات می کنند. برنامه آموزش 
رسارسی کودکستان راهنامی کودکياری خانگی روزانه است.



وقتی فرزند شام کودکستان را رشوع می کند
شايد تحويل دادن فرزند خود به ديگری برای اولني بار از لحاظ احساسی دشوار باشد. از ايرنو دوران 

کودکستان با يک دوره آشنائی مقدماتی برای شام و فرزندتان آغاز می شود. در دوره آشنائی مقدماتی 
می توانيد سواالت خود را از کارکنان بپرسيد و در باره نيازهای فرزند خود صحبت کنيد. شام با هم محيط 

کودکستان را اکتشاف کرده و با کارکنان و دوستان جديد فرزندتان آشنا می شويد.

ما با هم کودکستان را گسرت ش می دهيم
کارکنان کودکستان با شام همکاری نزديک دارند تا فرزند شام از مراقبت مطلوب و امکان پيرشفت با توجه 
به رشايط خود برخوردار شود. ما جلسه گفتگوی پيرشفت برگزار می کنيم که در آن با هم در مورد رضايت، 
نيازها، پيرشفت و يادگريی فرزندتان صحبت می کنيم. چندين فرصت و کانون ديگر هم برای گفتگو وجود 

دارد که به شام امکان مشارکت می دهد.

هر سال می توانيد به يک پرسشنامه در مورد نظر و احساس خود نسبت به کودکستان پاسخ دهيد. پاسخ 
های شام به ما کمک می کند که فعاليت تشکيالتی کودکستان را بهرت کرده و گسرتش دهيم.

حق و حقو ق يکسان برای همه کودکان
همه کودکان از حق داشنت يک فضای توام با آسايش و انگيزنده، عاری از تبعيض و رفتارهای تحقري 

آميز برخوردارند. ما فعاالنه برا ی حق و حقوق يکسان کودکان و در جهت مبارزه با هر نوع توهني و 
تحقري کار می کنيم. اگر می خواهيد در باره کار ما در زمينه رفتار يکسان و کنوانسيون سازمان ملل 

برای حق و حقوق کودکان بيشرت بدانيد با کامل ميل با کارکنان کودکستان صحبت کنيد.

آيا نسبت به کودکستان منطقه خود کنجکاو هستيد؟
آيا وقت آن رسيده که کودکستان انتخاب کنيد؟ در وبسايت goteborg.se/forskola اطالعات در مورد 
همه کودکستان ها ی کمون يوتبوری و مشخصات متاس با آنها وجود دار د. برخی از کودکستان ها از شام 
برای رشکت در جلسات اطالع رسانی دعوت می کنند، با برخی ديگر می توانيد تلفنی متاس گرفته و وقت 

مالقات رزرو کنيد. ما خوشحال می شويم شام با ما متاس يگرييد!

وقتی آبيس کودکستان ر ا رشوع کرد روزهای اول مادرش بهمراه ا و بود و می ديد که 
به آبيس چقدر در کنار دوستان جديدش خوش می گذرد. با مشاهده اينکه کارکنان 
انگيز ش و الهام می دهند، تشويق و حاميت می کنند احساس امنيت و آسايش می 

کنی. اين آغاز خوبی برا ی با خرب شدن از برنامه روزانه کودکستان و آشنائی 
با کارکنان است.


