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الحضانة السويدية مخصصة لألطفال ما بني 5-1 سنوات وتركز عىل الرعاية والتنمية والتعلم.

مرحًبا بكم يف روضة األطفال يف السويد¬

 ملاذا تعترب الحضانة جيدة لطفلك؟
هناك ابحاث تد عم بشكل واسع اهمية االتحاق بروضة االطفال ملا لها  من آثار إيجابية عىل منو األطفال وتعلمهم. يتمتع األطفال 

الذين التحقوا بروضة االطفال مبهارات لغوية أفضل يف اللغة السويدية ويحققون نتائج معرفية أعىل يف املدرسة وينجحون بشكل 

أفضل يف الحياة من األطفال االخرين.

منهج تطوير اللغة يف مرحلة الحضانة مهم لجميع األطفال ، ولكنه أكرث أهمية لألطفال الذين لديهم لغة أم غري السويدية. بالنسبة 

لبعض األطفال الذين يكربون مع لغتني أو أكرث ، فإن روضة االطفال هي املكان الوحيد الذي تتاح فيه للطفل فرصة تعلم اللغة 

السويدية.

يتمثل جزء مهم من عمل الحضانة أيًضا يف دعم قدرات األطفال عىل االحساس باملشاعر وتنظيمها والتعبري عنها ، وتكوين عالقات 

وثيقة وآمنة اضافة اىل استكشاف محيطهم.

ARABISKA



 روضة االطفال املفتوحة:
Familjecentralen Samovare

 هي مكان لقاء األوصياء الذين لديهم أطفال من 0 إىل 6 

سنوات. العنوان:   يف نفس مبنى املركز الصحي بارلوف عىل 

العنوان:
Svenshögsvägen 6

 ميكنك املجيء إىل هنا للسامح لطفلك باللعب مع األطفال 

اآلخرين والتحدث إىل آباء آخرين ألطفال صغار.الحضور مجاين 

وال يلزم التسجيل املسبق.
 Hemsida: www.burlov.se/samovaren

/Facebook:  facebook.com/familjecentralenSamovaren 

مرحلة روضة االطفال العامة : اعتباًرا من فصل الخريف 

من العام الذي يبلغ فيه الطفل سن الثالثة ، يحق له أو لها 

الحصول عىل 52 ساعة يف روضة االطفال ، أي ما يعادل 15 

ساعة يف األسبوعا الروضة العامة مجانية.

اختيار والتسجيل يف روضة االطفال: يتم تقديم طلب 

الحصول عىل مكان ملرحلة ما قبل املدرسة من قبل ويل األمر 

، يف موعد اليتجاوز أربعة أشهر قبل أن يبدأ الطفل. يتم 

تقديم الطلب عرب الخدمة اإللكرتونية:

www.burlov.se/ansokanforskola
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الوثائق املعتمدة والوظيفة الدميقراطية: تخضع روضة االطفال 

 ملنهج ما قبل املدرسة وقانون التعليم 

)2010: 800( الذي يقره الربملان السويدي والسياسيون 

املنتخبون يف السويد. تستند جميع املهام يف الحضانة إىل قوانني 

املجتمع السويدي والقيم الدميقراطية واتفاقية األمم املتحدة 

لحقوق الطفل ، مثل قيم التساوي واملساواة بني جميع الناس.


