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به مکاتب آمادگ در سویدن خوش
آمدید

مکاتب آمادگ در سویدن خوش آمدید
ی
ویستیویک خوش آمدید میگوییم در کمون
شما را به مکتب آمادگ کمون
ر
ی
ویستیویک یک مقدار معلومات راجع به مکتب آمادگ به شما تقدیم میگردد
ر
ی
در اینجا در بارهء مکاتب آمادگ به شما معلومات داده میشود که چگونه مکاتب
ی
میود که شما آنقدر زیاد در باره معلومات ندارید.
پیش
آمادگ
ر

مکتب آمادگ چه است؟
ی
فعالیت آن چگونه میباشد .مکتب آمادگ خییل جالب توجه است .یک محل
رن
مسئولی
امن و راحت و محل آموزش برای کودکان عزیز میباشد آنها با مربیان و
بشکل انفرادی و دسته جمیع فعالیت دارند .اساسات آموزش ابتدائ
ی
ی
در مکتب آمادگ تعلیم و تربیه اسایس در زندگ از این جا آغاز میابد .مکتب
ی
آمادگ یک شکل از مکتب بوده و مطابق پالن تعلییم و مقررات مکتب پیش
ی
گیینده آموزش و پرورش اطفال میباشد .در مکتب
بر
در
آمادگ
میود .مکتب
ر
ر ی
ن
معلمی تحصیل یافته و مسلیک وجود دارد ،آنها پالن خییل موءثر و
آمادگ
ر
ر
ی
آموزیس برای آموزش بهی اطفال روی دست داشته تا اطفال بتوانند خوب
ی
بیاموزند و ر ن
رن
چی های جدید را به معلومات بیافزایند.
معلمی مکتب آمادگ
مییند و در پهلوی آن یک تعداد اشخاص کمک کننده به
رهیی آموزش را پیش ر
ر
ن
میگیند.
معلمی وجود دارند که در جهت توسعه اطفال سهم
ر
ر
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ارزش های اسایس مکتب آمادگ
ی
مکتب آمادگ دارای اساس دموکراتیک میباشد ،هر طفل به تجارب خود و
ی
دیگران ارزش قایل میشود .مکتب اسایس آمادگ با دلسوزی و آموزش باالی
تاثیات خود را میداشته باشد .تعلیم و تربیه یک ر ن
چی اصیل میباشد به
اطفال ر
ی
ن
معن اینکه مکتب آمادگ به خاطر اطفال شما است و هم میتوانید شما به کار
کردن ویا درس وتحصیل مرصوف شوید امکانات خوب برای شما میباشد.
در پالن تعلییم ذکر شده است که بازی و مرصوفیت اطفال امکانات رشد
ر
خوبی میتوانند آموزش ببینند .کارمندان مکتب با
فکری آنان را فراهم یم سازد و
ر
احیام خاص به نظریات اطفال توجه مینمایند.
دلچسن ها و تجربیات اطفال
ی
بشکل روزمره در پالن تعلییم گنجانیده شده است .اطفال میتوانند در باره هر
رن
چی بیان خویش را به طور انفرادی و یا دسته جمیع ارایه نمایند ،این میتواند که
ن
خوائ ،موزیک ،رسایم ،ی
نقایس ،دانس ،درام ،تیاتر ویا نوشته وخواندن
شعر
باشد .برای اطفال امکانات رشد کلتوری آنها وجود دارد.
آموزش زبان برای اطفال بسیار مهم میباشد مکتب وظیفه دارد که در پهلوی
ن
بگیند و این امکانات را برای
زبان سویدئ اطفال زبان مادری خود را هم یاد ر
یعن ر
جنسین ن
ر
دخی و پرس دارای
اطفال فراهم سازد .مکتب در جهت برابری
حقوق مساوی بوده و بدون در نظرداشت جنس آنها در همه موارد از حق
بی ر
مساوی برخوردار هستند و کدام رسحدی ر ن
دخی و پرس وجود ندارد.
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ویستیویک
شما را در یک مکتب آمادگ کمون
ر
خوش آمدید میگوءیم
ی
ن
کموئ و شخیص وجود دارد ،مکاتب
ویستیویک مکاتب آمادگ
در کمون
ر
ن
میگید ومطابق آن عمل میکند.
شخیص تمام مقررات مکاتب کموئ را در بر ر
شما درخواست برای شمولیت اطفال تان توسط پست ر
الکیونییک به کمون ارایه
میکنید.
اگر شما تازه وارد به سویدن هستید به کمک شخص مسول درخواست خود را
جابجائ طفل تان در
تقدیم کنید و شخص ترتیب کننده به شما در قسمت
ی
ی
رهنمائ میکند.
و
کمک
آمادگ
مکتب
ی

مکتب آمادگ در سویدن:
ی
مکتب آمادگ برای اطفال از یک ساله تا پنج ساله خوش به رضا میباشد .بعد
ی
آمادگ مکتب ابتدائ ،متوسطه و لیسه میباشد .ر
اکییت اطفال در
از مکتب
ی
ی
میوند اینجا اطفال آموزش خوب را با
سویدن در مرحلهء اول به مکتب آمادگ ر
ن
مییند با هم رسایم ،ی
نقایس ،رقص ،آواز خوائ ،صحبت کردن و
بازی به پیش ر
ن
رن
گیند ،آنها به زبان مادری و سویدئ صحبت مینمایند .فرستادن
نوشی را یاد یم
ر
ی
آمادگ یک شکل خوب برای ر ن
رفی به مکتب است.
اطفال به مکتب
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چه وقت اطفال میتوانند که به مکتب آمادگ
بروند:
ی
نقطهء یرسوع یا حرکت این است که همه اطفال حق ر ن
رفی به مکتب آمادگ را
دارند سه ساعت هر روز از ماه اگست زمانیکه اطفال سه سال را پوره میکند.
ی
ی
بر عالوه اطفال حق دارند که از یک سالیک به مکتب آمادگ بروند ،در صورتیکه
شما والدین به یک جای و یا محل کار میکنید و یا هم در جستجوی کار هستید
ر
رخصن والدین دارید طفل شما
و یا هم تحصیل میکنید یا که با طفل دیگر تان
ی
حق دارد که به مدت پانزده ساعت در هفته به مکتب آمادگ برود .اطفال حق
دارند در صورتیکه نضورت خاص و حالت فامییل و یا ن
روائ ،ر ن
فیییک و کمک
ی
خاص برای توسعه خویش به مکتب آمادگ بروند.

چه مدت باید انتظار کشید تا نوبت شمولیت به
مکتب آمادگ برای اطفال برسد:
ی
آمادگ در ظرف چهار ماه زمانیکه درخواست شما داده میشود ر
وقن که
مکتب
اطفال یک ساله میشود و یرسایط دیگر هم خانه پری میگردد .ما شما را در ییک
ی
آمادگ کمون مربوطه دعوت میکنیم این به دین ن
معن است که شما
از مکاتب
بگیید و
درخواست خود را به فالن مکتب داده اید و به آن مکتب باید جای ر
مکتن که دعوت شده اید نمیخواهید ،بنأ
مدت چهار ماه منتظر بودید و به ر
منتظر جای خایل بنشیند .کمون مربوط کوشش میکند که یک جای نزدیک به
محل بودوباش شما پیدا کند
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اساسات مقدمات مکتب آمادگ
ی
وقتیکه طفل شما مکتب آمادگ را آغاز میکند شما با طفل تان یکجا جهت
رن
آشنائ با مکتب ،اطفال و کارمندان مکتب فعال بوده و هم منحیث
شناخی و
ی
ی
یک والدین بدانید که چگونه مکتب فعالیت دارد .به مکتب آمادگ چقدر باید
پرداخت؟ از ماه اگست زمانیکه اطفال سه سال را تکمیل میکنند این رایگان و
مفت میباشد و مدت سه ساعت در مکاتب همه ن
گائ حق دارند .اگر اطفال ر ن
بی
مییدازند .اگر اطفال باالتر از سه سال هستند
یک و سه سال یهستند البته پول ی
میوند و زیاد تر از سه ساعت در روز هم باید پول پرداخت
و به مکتب آمادگ ر
کنند .نظر به معاش و درآمد تان پول پرداخت میکنید .زمانیکه شما درخواست
ی
مکتب آمادگ را میدهید باید به صورت عموم معاش خود را هم ذکر کنید که
اطالع شما راجع به درآمد و معاش تان دقیق باشد بعدأ مکتب مقدار پول را به
شما اطالع میدهد اگر اطالع شما در قسمت معاش داده نشود شما پول زیاد تر
معی پول را ر ن
ویستیویک یک مقدار ر ن
تعیی نموده
را پرداخت خواهید کرد کمون
ر
ی
که به مکتب آمادگ پرداخته شود.
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چندین زبان در مکتب آمادگ
ی
مکتب آمادگ در جهت توسعه زبان به اشکال مختلف به کمک و همکاری
مییدازد برای مثال توجه در قسمت زبان و کلتور کشور ها ن
یعن همه زبان ها
ی
دارای ارزش مساوی میباشند اطفال آزاد اند که زبان خود استعمال کنند .مکتب
امکانات به وجود آوردن حق تساوی زبان ها و توسعه آن را به عهده دارد اما در
ی
مکتب آمادگ زبان مادری تدریس نمیگردد و زبان مادری در مکاتب اسایس
ی
تدریس میشود مکتب آمادگ نشان میدهد که آنها در در جهت توسعه زبان
ن
ن
رن
سویدئ کمک
آموخی زبان
سویدئ میکوشند و زبان مادری در قسمت
مادری و
مینماید و از ر ن
همی سبب شما والدین در خانه با اطفال تان به زبان مادری
صحبت کنید

چطور شما والدین با مکتب آمادگ همکاری
مینمایید
ی
ی
آموزیس آمده است که والدین
والدین برای مکتب آمادگ مهم هستند در پالن
ی
آمادگ دوش ها دوش همکار بسیار خوب باشند به ر ن
همی لحاظ شما
با مکتب
ی
باید با کارمندان مکتب آمادگ در تماس باشید و ر ن
چیی که فکر میکنید با آنها در
مییید یک
میان بگذارید .زمانیکه اطفال را به مکتب میگذارید و باز دوباره خانه ر
موقعیت مناسب است که با کارمندان مکتب صحبت شود و هم کارمندان
ی
مکتب آمادگ به شما راجع به روز مذکور که چگونه گذشت توضیح میدهد و
شما هم میتوانید به کارمندان مکتب ر ن
چیی که الزم است ی
ترسی ح نمایید و هم
بگیید و در باره
امکانات وجود دارد که شما با کارمندان مکتب وقت مالقات ر
توسعه مرصوفیت طفل تان صحبت کنید پیشنهادات خود را ارائه نمایید
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منحیث والدین شما چه ر ز
چی های دیگری را فکر
میکنید که هم الزم است که توجه شود:
شما میتوانید برنامه و تقسیم اوقات خویش را در قسمت طفل تان که به
ی
آمادگ میود بگذارید و این را شما به شکل ر
الکیونییک یا دیجیتایل از
مکتب
ر
ر
تغییات در قسمت
طریق ای اس ئ ویا کاغذ به کارمندان بدهید اگر کدام ر
خی
آوردن و بردن طفل وجود دارد به وقت و زمان آن به یکارمندان مکتب ر
ن
خی بدهید که چه
بدهید زمائ که طفل مریض است شما به مکتب آمادگ ر
خی باشند زمانیکه رخصت
وقت طفل دوباره به مکتب میآید باید کارمندان ر
هستید طفل با شما به خانه میباشد همچنان اطفال با معلم خویش به ربیون از
میوند ویا فعالیت های دیگری دارند که لباس بار نائ و در زمستان موزه و
مکتب ر
ی
لباس گرم داشته باشند و لباس اضافیک هم الزم میباشد اگر شما کدام مشکل
دیگری داشته باشید میتوانید با کارمندان مکتب صحبت کنید .ما به شما و
ر
سالمن آرزو نموده و خوش آمد میگوییم.
اطفال تان صحت و

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen
Fabriksgatan 21
593 80 Västervik
Barn.utbildning@vastervik.se
www.vastervik.se
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