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کودکان در کودکستان با بازی کردن، خلق آثار و کاوش و پژوهش چیز یاد می گیرند.

کودکان در کودکستان با بازی کردن، خلق آثار و کاوش و پژوهش چیز یاد می گیرند. به کودکان 
غذا داده می شود و کارکنان مجرب از آنها نگهداری و مراقبت می کنند. فرزند شام دوستان 

جدیدی پیدا می کند، بصورت گروهی و بهمراه بزرگرتها یاد می گیرد. در کودکستان تدریس می 
شود که پایه خوبی را برای دبستان ایجاد می کند. فرزند شام همچنین زبان سوئدی را نیز مترین 

می کند. کودکستان مکانی جالب، امن و آسوده و آموزنده برای فرزند شامست. 

در وبسایت goteborg.se/forskola.در باره کودکستان و مهد کودک های خانوادگی مطالب 
بیشرتی بخوانید. در این صفحه بروشورهایی به چندین زبان مختلف وجود دارد که می توانید 

آنها را چاپ کنید.

کودکستان از 1 سالگی

افرادی که کار، تحصیل می کنند، در جستجوی کار هستند یا در مرخصی والدین برس می برند 
می توانند برای فرزند خود از وقتی او به سن 1 سالگی متام می رسد در کودکستان جا درخواست 
کنند. وقتی کودک رفنت به کودکستان را آغاز می کند بایستی حداقل 1 ساله باشد. اگر فرزند شام 

به دالیل دیگری برای رُشدومنو خود به حامیت نیاز دارد نیز می توانید برای او جا درخواست 
کنید.

همه کودکان از سه سالگی حق دارند به کودکستان بروند

از ماه اوت سالی که فرزندتان به سن 3 سالگی متام برسد از 
حق رفنت به کودکستان برای 15 ساعت در هفته برخوردار 

است. این امر شامل همۀ کودکان است، حتی اگر شام در خانه 
باشید. این کودکستان مجانی است.

جستجوی جا به رشح زیر است

زودترین زمانی که می توانید در کودکستان و مهد کودک های خانگی جا درخواست کنید شش ماه 
قبل از نیاز فرزندتان به دریافت جا می باشد. جستجوی جا به کمک خدمات الکرتونیک در وبسایت 

goteborg.se/forskola انجام می شود. 

اگر شامره شناسائی فردی ندارید یا منی خواهید از خدمات الکرتونیکی استفاده کنید می توانید یک 
 فُرم کاغذی را تکمیل کنید. این فُرم را می توانید از وبسایت goteborg.se/forskola چاپ کنید.                                                                                                                    

کودکستان آزاد

پیش از آنکه فرزندتان رفنت به کودکستان را آغاز کند کند شام و فرزندتان می توانید باهم به 
کودکستان آزاد بروید. کودکستان آزاد یک مکان مالقات برای خانواده هایی است که فرزند در سنین 
نوزاد تا شش ساله هستند. رفنت به کودکستان آزاد رایگان است و شام الزم نیست از قبل اطالع دهید 

یا ثبت نام کنید. 

در وبسایت goteborg.se/forskola می توانید در بارۀ کودکستان های آزاد ما و چگونگی کارکرد آنها 
مطالبی بخوانید.

سواالت و کمک

برای سواالت خود در زمینه کودکیاری و فُرم درخواست می توانید با خدمات پیش دبستانی متاس 
بگیرید.

تلفن: 031-3650960

 برای دریافت کمک جهت تکمیل فُرم درخواست به نزدیکرتین دفرت شهروندان
 )medborgarkontor( مراجعه کنید. در این دفاتر می توانید به چندین زبان کمک دریافت کنید


