
کودکستان در  سویدن  برای اطفال  بین 5-1 سال است و برای  مراقبت ، رشد و یادگیری اطفال بسیار رضوری می باشد .

چرا کودکستان  برای طفل  شام خوب است؟

تحقیقات گسرتده ای برای کودکستان  وجود دارد که تاثیرات مثبتی در رشد و یادگیری اطفال  دارد. اطفالی  که در دوره 

کودکستان  رشکت  کرده اند مهارت های زبان بهرتی در زبان سویدنی  دارند و به نتایج دانش باالتری می رسند

در مدرسه و در زندگی بهرت از کودکانی که در فعالیت های کودکستانی رشکت نکرده اند موفق می شوند.

رویکردها و باال بردن  توسعه زبان در  کودکستان  برای همه اطفال مهم است ، اما بیشرت برای اطفالی که زبان مادری 

غیر از سویدنی  دارند مهم است. برای برخی از اطفالی که با دو یا چند زبان بزرگ می شوند ، کودکستان تنها جای و 

مکانی  است که به  طفل  فرصت یادگیری سویدنی   را دارد.

بخش مهمی از کارهای کودکستان  نیز حامیت از توانایی های اطفال  در تجربه ، تنظیم و ابراز احساسات ، ایجاد روابط 

نزدیک و ایمن و امنیت در پیرامون محیط  است.
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به کودکستان سویدن خوش آمدید
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اسناد کنرتل و ماموریت  دموکراسیکودکستان آزاد 

کودکستان  طبق  برنامه درسی کودکستان ، Lpfö 18 و 

قانون آموزش یا هامن وزارت معارف  )2010: 800( اداره 

می شود که توسط پارملان سویدن  و سیاستمداران منتخب 

آن در سویدن  تصمیم گیری می شود. متام کارهای پیش 

کودکستان  به قوانین جامعه سویدن  ، ارزشهای دموکراتیک 

و کنوانسیون حقوق اطفال  سازمان ملل متحد ، مانند ارزش 

برابر و برابری همه مردم بستگی دارد.

مرکز خانواده Samovaren ،یک  مکانی برای مالقات 

رسپرستان اطفال  با اطفال  0 تا 6 سال است.

آدرس: Svenshögsvägen 6 ، در هامن ساختامن مرکز 

بهداشت در Arlöv. می توانید به اینجا بیایید تا اجازه 

دهید طفل تان  با اطفال  دیگر بازی کند و با والدین دیگر 

اطفال  کوچک صحبت کند. رایگان و بدون ثبت نام قبلی 

الزم است.

سایت اینرتنتی:

www.burlov.se/samovaren

فیس بوک:

facebook.com/familjecentralenSamovaren

کودکستان  عمومی

از ترمین خزانی  سال که کودک سه ساله می شود ، 525 

ساعت در سال به طور کلی در کودکستان  است که ۱۵  

ساعت در هفته است. دوره کودکستان  عمومی رایگان 

است.

برای کودکستان  انتخاب و اقدام کنید

درخواست جای  در کودکستان   حداکرث چهار ماه قبل از 

رشوع طفل  توسط رسپرست انجام می شود. این برنامه از 

طریق رسویس الکرتونیکی خانه پوری و ارسال می شود  می 

www.burlov.se/ansokanforskola :شود
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