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کودکان  ۶ساله اختیاری

کودکستان
کودکان  ۱تا  ۶ساله اختیاری

از زمانی که کودک شما یک ساله می شود ،می تواند به
کودکستان برود .بازی در فعالیت های کودکستان نقش مهمی
دارد .از زمانی که کودک شش ساله می شود ،می تواند به صنف
آمادگی برود .هم کودکستان و هم صنف آمادگی اختیاری است.
همه کودکان از تقریبن هفت سالگی شامل مکتب ابتدایی
می شوند .حاضری در این دوره حتمی و تحصیل از صنف اول تا
نهم ،یعنی به مدت نه سال اجباری است.

بعد از این دوره ی اجباری ،اکثر جوانان در لیسه به مدت
سه سال ادامه ی تحصیل می دهند .تازه واردانی که اقامه ی
سویدن را دریافت کرده اند ،تا بیست سالگی و پناهجویان تا
هجده سالگی می توانند شامل لیسه شوند .البته برای شمولیت
به لیسه ،داشتن شهادت نامه ی دوره ی متوسطه یا نمره ی
کامیابی در یک عده مضامین شرط است .لیسه نوجوانان را برای
شمولیت به دانشگاه و یا بازار کار آماده می کند.

آ
چه کسانی می توانند شامل کودکستان و یا صنف �مادگی شوند؟
آیا شما مشغول تحصیل و یا کار هستید؟ در این صورت
فرزند شما از سن یک سالگی تمام روز را به کودکستان برود.
این حق شماست .در صورتی که شما مشغول کار و یا تحصیل
نباشید ،فرزند تان می تواند از سه سالگی چند ساعتی در روز
به کودکستان برود.
هنگامی که کودک سن شش سالگی را تکمیل می کند ،شامل
صنف آمادگی می شود .این دوره ی اختیاری ،دوره ی آمادگی

 ۱سال

فرزند پدر و مادرانی
که کار و یا تحصیل می کنند

 ۳سال

همه کودکان تقریبا
سه ساعت در روز
(کودکستان عمومی)

برای دوره ی تحصیالت اجباری است .کودک شما به مدت تقریبا
سه ساعت در کالس هایی که در مدرسه و یا نزدیکی آن برگزار
می شود شرکت می کند .اگر شما تحصیل و یا کار می کنید،
بقیه ی روز را کودکتان می تواند در خانه ی سرگرمی (خانه ی
اوقات فراغت) سپری کند.
کودکان از روز دو شنبه تا جمعه در مکتب و شنبه و یکشنبه
و روز های تعطیل را رخصت می باشند.

 ۶سال

همه ی کودکان
(صنف آ مادگی)

 ۷سال

تحصیالت "واقعی"
آعاز می شود

به مکـتب چند باید پرداخت؟

از روزی که فرزند شما سه ساله می شود ،می تواند به طور
رایگان روزانه سه ساعت به کودکستان عمومی برود .اما اگر
می خواهید کودک تان قبل از سه سالگی به کودکستان برود و

باالترین هزینه

صنف آمادگی  ۶تا  ۷سال
رایگان است

آ
هدف صنف �مادگی

یا بیشتر از سه ساعت در روز در کودکستان باشد ،شما باید به
کودکستان پول بپردازید.
مقدار هزینه را کمون شما تعین می کند.
رفتن به صنوف آمادگی رایگان است.

رایگان

رایگان

کودکستان عمومی  ۳تا  ۶سال
رایگان است برای
 ۳ساعت

هدف اول رفتن به کودکستان پیشرفت و تکامل ذهنی کودکان
و برقرار کردن تماس با کودکان دیگر است .اما رفتن فرزند شما
به کودکستان ،زمینه ی کار و یا تحصیل شما را فراهم می کند.
باز ی در کودکستان نقش مهمی در رشد کودکان دارد.
موسیقی ،سرود ،رقص ،نقاشی و رسامی زمینه ایست برای تبارز
دنیای درونی کودک .هم زبان سویدنی و هم زبان مادری با
اهمیت است .مانند حفظ فرهنگ وطنی.

کودکستان  ۱تا  ۶ساله
هزینه را کمون تعین می کند

کودکستان باید مسئون ،جالب و آموزنده باشد .رعایت
برابری حقوق افراد در شیوه های آموزش جزء قانون است.
دختران و پسران در استفاده از امکانات و فرصت های آموزشی
از حقوق مساوی برخوردار هستند.

آ
هدف صنف �مادگی

همین که کودک شش ساله می شود ،حق دارد شامل صنف
آمادگی شود .این یک دوره ی تمرینی داوطلبانه است برای ورود
به دوره ی ابتدایی که همه کودکان از سن هفت سالگی شروع
می کنند.
بازی و خالقیت در این دوره هم مهم اند .اما نظم ،شنیدن و
فراگیری هم با اهمیت است .همدگر پذیری و احترام دیگران نیز

کودکستان خصوصی یا عمومی؟
این مسئولیت کمون(شهرداری) است که در کودکستان
برای کودک شما جا فراهم کند.
شما کودک تان را در شهرداری تان ثبت و برایش درخواست
جا می کنید .شهرداری موظف است که در ظرف چهار ماه برای
کودک شما این زمینه را در نزدیکی محل زندگی شما مساعد
بسازد.

از تمرینات مهم این دوره اند و رشد زبان و ریاضی شامل برنامه
ی صنف آمادگی است.
در اینجا نیز مانند کودکستان دختران و پسران در استفاده
از امکانات و فرصت های آموزشی از حقوق مساوی برخوردار
هستند.

شما می توانید از میان کودکستان های دولتی و یا خصوصی
یکی را انتخاب کنید .کودکستان های خصوصی ممکن است از
طرف والدین ،کارمندان موظف و یا شرکت های خصوصی اداره
شود .شرایط در هر صورت یکسان است و مسئولیت مسئونیت
و برخورد درست با کودک شما را باز هم شهرداری به دوش دارد.

شما مهم هستید

کودکستان و صنف آمادگی برای کودک شما است .تماس روزمره با معلمین مهم است.
معلمین کودکستان و صنف آمادگی حین آوردن و بردن کودک راجع به وضعیت و رشد کودک
تان به شما معلومات می دهند .مسئولیت شماست که معلومات ضروری راجع به کودک تان
را به معلمین برسانید ،و پرسش های تان را آز آن ها مطرح کنید.
شما چند بار در سال با آموزگاران مالقات نموده و درمورد رشد و چگونگی رضایت فرزند
تان صحبت می کنید .در جلسات والدین معلمین با همه پدر و مادر ها مالقات می کنند و
در این جلسات آنان راجع به فعالیت ها و برنامه های مدرسه به والدین معلومات می دهند.
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