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 )6الدفع و المصاريف ال ُمخفضة

المصاريف الشهرية موحدة فى كل رياض األطفال .يتم تعديل المصارف الشهرية قليالً كل عام .يمكنك معرفة قيمة المصاريف اللغة العربية
الشهرية لهذا العام من خالل صفحة البلدية على اإلنترنت أو من خالل اإلتصال بنا على الهاتف للحصول على المزيد من المعلومات.

نرحب بكم فى رياض األطفال التابعة لبلدية ساندفيور!

تبدأ فى الدفع عندما يبدأ ا لطفل فى الروضة .أسعار الطعام قد تختلف من روضة ألخرى ,كما ان بعض الروضات تطلب دفع وديعة.
ينبغى ان تكون الروضة فى متناول الجميع! يمكن تقديم طلب لتخفيض قيمة المصاريف الشهرية اذا كان دخل األسرة أقل من مبلغ
معين .اذا كانت األسرة تتلقى دخلها من مكتب العمل و الضمان اإلجتماعى ( ,)NAVيمكنهم ان يقدموا طلب للحصول على مساعدة
لتغطية مصاريف الروضة هناك .اذا كان لديكم طفلين او أكثر فى الروضة ,ال تدفعون مصاريف كاملة لكل األطفال .انظر:
www.sandefjord.kommune.no.
………………………………………………………………..

نرحب بأسئلتكم اذا كنتم فى حاجة للمزيد من المعلومات أو للمساعدة فى تقديم طلب لإللتحاق بالروضة.
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رياض األطفال التابعة لبلدية ساندفيور!
نرحب بكم فى

بلدية ساندفيور ,رقم الهاتف33 41 60 00 :
www.sandefjord.kommune.no.

)(Bilde

الموعد النهائى للتقديم  .1مارس

قانون تنظيم رياض األطفال ,المادة رقم :1
"يجب ان تقوم الروضة بتلبية احتياجات األطفال للعناية و اللعب وتشجيع عملية التعلم و تشكيل الشخصية بالتعاون و
التفاهم مع المنزل كأساس للنمو الشامل".
الموعد النهائى للتقديم  .1مارس

قانون تنظيم رياض األطفال ,المادة رقم :1
"يجب ان تقوم الروضة بتلبية احتياجات األطفال للعناية و اللعب وتشجيع عملية التعلم و تشكيل الشخصية بالتعاون و
التفاهم مع المنزل كأساس للنمو الشامل".

حوالى  %92من األطفال فى عمر  5- 1سنوات فى النرويج يذهبون الى رياض األطفال .نسبة األطفال من ذوى األقليات اللغوية اقل
قليالَ ,حوالى  .%81اإللتحاق برياض األطفال ليس إجبارى و لكنه مع ذلك يعتبر الخطوة األولى فى المسار التعليمى.

 )1التأسيس الجيد قبل البدء فى المدرسة

 )4محتوى جيد
يوجد حوالى  60روضة فى بلدية ساندفيور .كل روضة لها مدير و يوجد بها معلم رياض أطفال و موظفون مهنيون و مساعدون.
كل الروضات فى النرويج تتبع قانون رياض األطفال.

يكون لدى األطفال الفرصة فى الروضة لممارسة النشاط و اللعب داخل حدود آمنة .و فى نفس الوقت نقوم بالتأسيس ألفضل بداية
ممكنة فى المدرسة.

وفقا ً للخطة الوطنية الخاصة بمحتوى رياض األطفال يجب ان يكون العمل مبنى على القيم التالية :الديمقراطية و التعدد و اإلحترام
المتبا دل و العدل و المساواة و التنمية المستدامة و المهارات الحياتية و الصحة.

تُظهر األبحاث ان األطفال من ذوى األقليات اللغوية الذين إلتحقوا بالروضة يكون آدائهم المدرسى افضل من الذين لم يذهبوا الى
الروضة.

يشارك األطفال خالل اليوم فى النشاطات و األلعاب المشتركة فى الداخل و الخارج و يتناولون الطعام معا ً و يشاركون فى
مجموعات النشاطات و األغانى و أوقات القراءة و المشاريع التى تتناول مواضيع بعينها.

من المهم لألطفال الذين لديهم لغة أم أخرى غير النرويجية ان يتعملوا اللغة النرويجية بشكل جيد قبل البدء فى المدرسة .يمكن ان
يستغرق األمر عدة سنوات .لذلك فإنه من الضرورى البدء فى الروضة مبكراً.
من األفضل لألطفال ان يتحدث الوالدين معهم باللغة التى يجيدها األبوين .فى الروضة نقوم بتقديم الدعم لألطفال للتطور سواء فى
اللغة األم أو فى اللغة النرويجية من خالل اللعب و النشاطات الجماعية و مجموعات اللغة.
نحن لدينا الخبرة عن النمو اللغوى ,كما اننا نقوم بالتعرف على خلفية الطفل اللغوية و الثقافية.

 )2التعاون مع الوالدين
التعاون بين الروضة و المنزل يجب ان يكون مبنى على الثقة و الصراحة.
نحن نقوم بإشراك الوالدين من خالل اإلجتماعات الفردية و من خالل التواصل اليومى ,باإلضافة الى إجتماعات اآلباء و األمهات
الجماعية و كذلك من خالل المعلومات الكتابية.
تقوم الروضة بإعالم الوالدين عن نشاطات الطفل فى الروضة و عن نمو الطفل و كذلك عن الصعوبات التى تواجهه ان ُوجدت.

 )3البداية و فترة التعود على الروضة
الروضات التابعة لبلدية ساندفيور لديها معايير مشتركة بالنسبة لفترة البداية فى الروضة.
يحصل األطفال و أولياء األمور على معلومات جيدة عن الروضة و كل أسرة يكون لديها شخص مسئول عن التواصل معهم فى
الروضة حيث يقوم هذا الشخص بمتابعة طفلهم.
كل طفل يجب ان يحظى باإلهتمام بشكل منفرد و يجب ان يكون المحتوى الذى تقدمه الروضة يتناسب مع إحتياجاته.

يتعرف األطفال ايضا ً على التقاليد و األعياد و المناسبات الدينية و الثقافية المختلفة ,دون إحتفال أو تعليم.

مجاالت التخصص فى رياض األطفال:
 التواصل و اللغة و النصوص الجسد و الحركة و الطعام و الصحةالفن و الثقافة و اإلبداع الطبيعة و البيئة و التكنولوجيا األعداد و الفراغ و الشكل األخالق و الدين و الفلسفة -البيئة المحيطة و المجتمع

 )5طلب اإللتحاق بالروضة
الموعد النهائى لتقديم طلب لحجز مكان فى الروضة  .1مارس من كل عام.
توجد إستمارة إليكترونية موحدة لطلب اإللتحاق برياض األطفال فى بلدية ساندفيور .تجد اإلستمارة فى الرابط التالى:
www.sandefjord.kommune.no/skole-og-barnehage.
ستجد فى الرابط أيضا ً خريطة توضح موقع الروضات المختلفة و بعض المعلومات عن كل روضة منهم .يمكنك أيضاً اإلتصال
مباشرة بالروضة التى تريدها للحصول على المزيد من المعلومات أو لإلتفاق على القيام بزيارة للروضة.
يحصل كل األطفال الذين يقدمون طلب لإللتحاق قبل الموعد النهائى فى  . 1مارس على مكان بالروضة فى فصل الخريف من نفس
العام ,اذا كان الطفل سيتم سنة من العمر قبل  .1ديسمبر من ذلك العام.
عندما تحصل على عرض بمكان فى الروضة لطفلك سوف تحصل أيضاً على معلومات عن البداية فى الروضة .يحتفظ الطفل بمكان
فى الروضة حتى يبدأ فى المدرسة أو حتى يتم إلغاء اإلشتراك.
يمكنك أيضا ًتقديم طلب لإللتحاق بالروضة بعد .1مارس و لكن ستضطر باألغلب لإلنتظار حتى يتواجدمكان خالى.

