VIETNAMESISK

Tại sao đến

Torsdag

Styrer: Gunhild Kirkhus

Laurasvei 5

Tlf 409 15 793 / 33 41 95 14

Åpen

Tirsdag
Åpen
Tlf 409 15 794 / 33 41 66 21

•Tại đây chúng ta cùng nhau tạo một môi
trường cởi mở và bao gồm cho cả trẻ em lẫn
người lớn.

Holmbrua 2, Søberg

•Tại đây cha mẹ có thể cùng với con của
mình tham dự vào trò chơi và các sinh hoạt.

Mandag
Avdeling Sentrum Åpen

•Tại đây bạn có thể nhận được thông tin
về những cung ứng dịch vụ từ các cơ quan
công quyền dành cho những gia đình có
con nhỏ.

Åpningstider: kl 08.30 – 14.00

•Tại đây các bạn sẽ gặp những cha mẹ khác
và những người chuyên môn.

Åpen

Onsdag

•Tại đây chúng tôi có đồ chơi và dụng cụ tạo
cảm hứng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Avdeling Kroken

•Tại đây trẻ em sẽ gặp nhau để chơi đùa,
sinh hoạt tương tác và có niềm vui.

•Tại đây bạn có thể được hỗ trợ và hướng
dẫn trong vai trò làm cha mẹ.

Chào đón đến
VƯỜN TRẺ MỞ
SANDEFJORD

Åpen

Fredag
Åpen

Tại vườn trẻ mở các bạn sẽ gặp những trẻ
em và cha mẹ khác trong một môi trường
được chúng tôi đặc biệt tạo điều kiện thuận
tiện cho trẻ em.

Vườn trẻ mở là gì

Những gì sẽ xảy ra tại vườn trẻ mở

Các lãnh vực được nỗ lực chú ý đến

•Vườn trẻ mở là một cung ứng sư phạm
dành cho mọi trẻ em dưới tuổi đi học cư
ngụ tại công xã Sandefjord, khi không đi
vườn trẻ.

•Có một cô giáo và một người phụ tá/ người
làm việc chuyên môn có trách nhiệm về
cung ứng sinh hoạt hàng ngày.

•Chơi đùa
•Sự ràng buộc và các mối quan hệ
•Vận động thân thể và sức khoẻ

•Vườn trẻ mở Sandefjord là một vườn trẻ
do chính quyền công xã điều hành.

•Chúng tôi cung ứng các cơ hội chơi đùa có
thay đổi và tạo cảm hứng đem lại cho trẻ em
những trải nghiệm và hiểu biết mới.

•Cung ứng này dành cho những trẻ em
cùng đi theo với cha mẹ/ những người có
vai trò như cha mẹ.

•Chúng tôi tạo điều kiện thuận tiện cho trẻ
em có cơ hội trải nghiệm chơi đùa cùng với
những đứa trẻ khác.

•Cung ứng này là miễn phí.

•Chúng tôi hợp tác với các cha mẹ về nội
dung và các sinh hoạt.

Sự cởi mở và đối thoại là quan trọng khi chúng
ta học hỏi quen biết nhau.
Vườn trẻ là một nơi có môi trường tốt cho mọi
người, dựa vào sự tôn trọng lẫn nhau.
Vườn trẻ mở là một môi trường tốt để phát
triển và dùng đến tiếng Na uy.

Sinh hoạt hàng ngày tại vườn trẻ

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem:

•Kl. 08.30 – Chơi đùa và sinh hoạt
•Kl. 11.00 – Tập trung/ Giờ hát
•Kl. 11.30 – Bữa ăn
•Kl. 12.00 – Chơi đùa và sinh hoạt
•Kl. 14.00 – Vườn trẻ đóng cửa

Vườn trẻ mở trên trang mạng của công xã
www.sandefjord.kommune.no

•Không cần ghi danh trước.
•Khi vườn trẻ mở cửa, các bạn có thể đến
rồi đi lúc thuận tiện cho các bạn.
•Trợ cấp thiếu nhi sẽ không bị ảnh hưởng
gì.
•Chúng tôi dùng các cơ sở có liên hệ đến
trung tâm gia đình với nhiều nhà chuyên
môn.
•Hãy xem nơi trang sau để biết về giờ mở
cửa và địa điểm của vườn trẻ.

•Mỗi người tự đem theo thức ăn cho mình
và con của mình.
•Các bạn được uống nước, cà phê, trà tại
vườn trẻ của chúng tôi.
•Mỗi người cùng phụ một tay vào các việc
thực tiễn.

Ngôn ngữ và đối thoại

