Persiska

برای فرزند شما از ۶ـ ۱سال:

کودکستان و کالس پیش دبستانی

سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است
دبیرســــــــــــــــــتان
جوانان ۲۰ـ ۱٦ساله
بصورت اختیاری
دوران دبستان
ودبیرسـتان ویژه
عقب افتادگان
کودکان و نوجوانان
عقب افتاده بین ۲۰ـ۷
سال

مدرسه ابتدایی و متوسطه
نوجوانان ۱۵ـ ۷ساله
بصورت اجباری
محل اوقات فراغت
کودکان ۱٣ـ۶
بصورت اجباری

کالس پیش دبستانی
کودکان  ۶ساله
بصورت اختیاری

مهد کودک
کودکان ۶ـ ۱ساله بصورت اختیاری

اززمانی که فرزند شما یکسالش پر میشود میتواند به مهد کودک
برود .بازی ها در مهد مهم هستند ،وقتی کودک شش سالش پر
شود میتواند پیش دبستانی را شروع کند .هم مهد کودک و هم
پیش دبستانی اختیاری است.
هم ٔه کودکان از ۷سالگی به مدرسه ابتدایی میروند و این اجباری
است .تحصیالت اجباری از کالس اول تا نهم یعنی ُنه سال است.

بعدازآن اکثر جوانان سه سال به دبیرستان میروند .همه حق
شروع کردن دبیرستان تا آخرسالی که  ۲۰سالشان پرشود را
دارند .دوران دبیرستان میتواند فرزند شما را برای مدارس عالی
ودانشگاه آماده کند ،ویا اینکه مستقیما ً بعدازدبیرستان شروع به
کارکند.

چه کسانی میتوانند به مهد کودک و
کالسهای پیش دبستانی بروند؟
تحصیل و یا کار میکنید؟ دراینصورت فرزند شما میتواند از
یک سالگی همه روز را به مهد کودک برود .این حق شما است.
اگر چنانچه درس نمیخوانید و یا کار نمیکنید ،با وجود این فرزند
شما از سه سالگی روزی چند ساعت حق رفتن به مهد کودک را
دارد.
وقتیکه کودک شش سالش پر میشود حق رفتن به کالس پیش
دبستانی را دارد .این یک کالس آمادگی اختیاری برای شروع
اجباری مدرسه میباشد .کودک روزی حدوداً سه ساعت در خود

 ۱سال

فرزندان پدرومادرانی که
تحصیل و یا کار میکنند

 ۳سال

هم ٔه کودکان حدوداً
سه ساعت در روز
(کودکستان عمومی)

مدرسه یا نزدیک مدرسه در این کالسها شرکت میکند .اگر
چنانچه شما درس میخوانید و یا کار میکنید ،فرزندتان میتواند
باقی روز را درمحل اوقات فراغت بگذراند.
کودکان از روز دوشنبه تا روز جمعه به مهد کودک یا پیش
دبستانی میروند .روزهای شنبه ،یک شنبه و روزهای تعطیلی
همه تعطیل هستند.

 ۶سال

هم ٔه کودکان
(کالسهای پیش دبستانی)

 ۷سال

مدرسه ”واقعی”
شروع میشود

شهریه آن چقدراست؟
از روزی که فرزند شما سه سالش پر شود میتواند بطور رایگان
روزی سه ساعت در مهد کودک همگانی باشد .ولی اگر مایلید
فرزند شما بیش از سه ساعت و یا قبل ازآنکه سه سالش شده

نرخ

برای کودکستان ۶ـ ۱سال کمون
نرخ آن را تعیین میکند

باشد در مهد باشد بایستی شهریه بپردازید .مبلغ شهریه را کمون
شهر شما تعیین می کند.
رفتن به کالسهای پیش دبستانی رایگان میناشد.
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کودکستان عمومی ۶ـ ۳ساله
ها رایگان است (سه ساعت)

-:0

پیش دبستانی ۷ـ ۶ساله
ها رایگان است

هدف ازرفتن به مهد
مهد کودک در درجه اول برای پیشرفت و تکامل فرزند شماست
و هم اینکه فرزندتان بچه های دیگر را مالقات کند .و این
همزمان برای شما امکان کارکردن ویا درس خواندن را فراهم
میکند.
بازی و سرگرمی درمهد کودک برای فراگیری ورشد کودک
پراهمیت است .کودکان بیانات و گفتارخود را ازطریق
آوازخواندن ،رقص ،نقاشی و رسم تجربه میکنند .هم زبان

سوئدی و هم زبان مادری همانند فرهنگ خود زبان بسیار مهم
اند.
مهد کودک باید امن ،سرگرم کننده و آموزنده باشد .کار تعلیم
و تربیتی آنها بر مبنای ارزش یکسان انسانها و اینکه پسران
ودختران برای رشد خود از امکانات و فرصت مشابهی
برخوردارباشند.

هدف از رفتن به کالسهای پیش دبستانی
وقتی که فرزند شما شش سالش پر میشود ،میتواند کالس پیش
دبستانی را شروع کند .این یک تمرین داوطلبانه برای دبستان
ابتدایی است ،که در آنجا همه کودکان ازسن حدوداً هفت سالگی
شروع میکنند.
خالقیّت و بازی هنوز مهم است .ولی آرام نشستن ،گوش دادن و
فراگیری هم به همان اندازه اهمیت دارد .کودکان یاد گرفته که

به انسانهای دیگر احترام گذاشته و همزمان زبان و تفکرریاضی
خود را رشد دهند.
همانند مهد کودک همه دختران و پسران از امکانات و فرصت
یکسانی برای رشد خود بهره مند میشوند.

مهد کودک خصوصی یا عمومی؟
کمون مسئول این است که فرزند شما در مهد جای بگیرد .شما
درکمون برای مهد فرزندتان درخواست وثبت نام میکنید .کمون
موظف است که در عرض چهارماه نزدیکترین مهد به منزلتان
را به شما ارائه کند.

شما میتوانید ازبین مهدهای عمومی کمون و یا مهد خصوصی
یکی را انتخاب کنید .یک مهد کودک خصوصی میتواند بوسیله
اولیاء ،کارکنان و یا مثل یک شرکت اداره شود .شرایط و
مقررات برای همه یکسان است،کمون مسئول است که مراقبت
و امنیت فرزندتان به بهترین نحو انجام شود.

شما مهم هستید
مهد کودک و کالس پیش دبستانی برای فرزند شما است .تماس روزانه بسیار مهم است.
معلمان مهد و پیش دبستانی هنگام آوردن و بردن کودکتان شما را از وضعیت فرزندتان مطلع
میسازند .خودتان درنظرداشته باشید که پرسنل را ازنکته خاصی که ضروری است بدانند
مطلع سازید .اگر درموردی سئوال دارید حتما آنرا مطرح کنید.
چندین بار در طول سال معلمان را بتنهایی دیده و درمورد وضعیت رضایت و رشد فرزندتان
صحبت میکنید .در جلسه اولیاء معلمین و همه اولیاء جمع شده و بطورعمومی در مورد کار
و برنامه های آینده مهد صحبت میشود.
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