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قیمت شامل شدن در کودکستان چیست؟

ر
دارد .این به ن
شدنیکدرقیمت ن
چیست؟
نارویشامل
درقیمت
بیشت از آنکه
معت این است که کودکستان ها نیم توانند هزینۀ
کودکستان اعظیم
تعی شده
کودکستان ها
ر
ن
ن
در ناروی کودکستان ها یک قیمت تعی شده اعظیم .دارد.
آنکه
از
بیشت
هزینۀ
توانند
نیم
ها
کودکستان
که
است
این
معت
به
این
ساالنه از طرف پارلمان تصویب میشود ،مطالبه کنند علوه بر آن ،شما باید پول غذا را هم ب رتدازید که قیمت آن از کودکستان تا
باشد.میشود ،مطالبه کنند .علوه بر آن ،شما باید پول غذا را هم ب رتدازید که قیمت آن از کودکستان تا
تصویب
طرف پارلمان
ساالنه از
متفاوت یم
کودکستان کیم
کودکستان کیم متفاوت یم باشد.

قیمت شمولیت در کودکستان را میتوانید در اینجا دریافت کنید:
قیمت شمولیت در کودکستان را میتوانید در اینجا دریافت کنید:
www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
خانواده هایکه عاید کم دارند ،مستحق به پرداخت پول ر
کمت یم باشند.
ر
دارند ،مستحق به پرداخت پول کمت یم باشند.
خانواده هایکه عاید
کم ر
کنید:
بیشت در این مورد ،به صفحۀ ذیل مراجعه
برای دریافت معلومات
ر
برای دریافت معلومات بیشت در این مورد ،به صفحۀ ذیل مراجعه کنید:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

انتخاب و درخواست کردن به کودکستان

درخواست بدهید:
کودکستان
کردنبهبه
درخواست
انتخاب
کودکستان
صفحۀ ذیل،
میتوانیدو با رجوع به
شما
شما میتوانید با رجوع به صفحۀ ذیل ،به کودکستان درخواست بدهید:
www.bergen.kommune.no/barnehageplass

www.bergen.kommune.no/barnehageplassدرخواست دیجیتال (دکمۀ یآن)  ،ببینید.
شما میتوانید کودکستان های نزدیک خانۀ تان را در اپ
نزدیک خانۀ تان را در اپ درخواست دیجیتال (دکمۀ یآن)  ،ببینید.
شما میتوانید کودکستان های
برگ ن
ی را درین صفحه بدست آورده میتوانید:
لست همه کودکستان های
لست همه کودکستان های برگ ن
ی را درین صفحه بدست آورده میتوانید:
www.bergen.kommune.no/barnehager
www.bergen.kommune.no/barnehager

کودکستان های نوایح خانۀ تانرا در  www.barnehagefakta.noمیابید.
کودکستان های نوایح خانۀ تانرا در  www.barnehagefakta.noمیابید.

جهت درخواست به کمک نیاز دارید؟

دارید؟
درخواست به کمک
جهت
Byparken
نیازدر برابر
، Innbyggerservice
i Kaigaten
به 4
به  ، Innbyggerservice i Kaigaten 4در برابر Byparken:
رجوع کنید ،و یا به شمارۀ تلفن ذیل در تماس شوید 55 56 55 56
جهت55 56 55
ندارند56 :،
تماس شوید
شمارۀ تلفن
شمارۀیا به
کنید ،و
رجوع
ذیلدردرناروی
شناسان
مشخص
کسانیکه
ی
در ناروی ندارند ،جهت
شناسان
شمارۀ
کسانیکه
مشخصرجوع ی
کنند:
آدرس ذیل
درخواست به
درخواست به آدرس ذیل رجوع کنند:

Innbyggerservice
Kaigaten4.
4.Foto:
Foto: Kristin
Hauge
Innbyggerservice
Kaigaten
Kristin
Hauge

Innbyggerservice Kaigaten 4. Foto: Kristin Hauge
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ن
بی کودکستان و خانواده اهمیت خاص دارد.

کودکستان – یک محل برای بازی ،آموزش و رشد

•

در کودکستان طفل تان با اطفال دیگر در یک محیط اجتمایع در ارتباط یم باشد .کودکان با فرهنگ ،زبان و علیق همدیگر
ر
گستش میابد .کودک قبل از آغاز
آشنا میشوند .طفل در تعامل با کودکان و دیگر بزرگساالن از طریق بازی و فعالیت ها
مکتب دوست پیدا میکند ،مهارت های اجتمایع حاصل کرده ،با کسب تجارب ،در همه زمینه های رشد تقویت میابد.

•

رشد زبان کودک در کودکستان تحریک میشود .از طریق بازی و آزمون همراه با کودکان دیگر ،کودک میتواند افکار ،نظریات،
احساسات و تجارب خود را تنظیم کرده ،بدین ترتیب کودک زبان خود را در کودکستان رشد میدهد.

•

کودکان می توانند همزمان چندین زبان را یاد بگیرند .کودکستان  ،همراه با والدین ،برای کودک این امکان را فراهم می سازد
که کودک هر دو زبان مادری و نارویژی را یاد بگیرد  -زبان مادری را در خانه و نارویژی را در کودکستان.

یک تا سه سال طوا میکشد ،و هفت سال تا اینکه توانمندی شان به حدی رسد که در موارد رسیم و آموزش مانند خواندن و
همی دلیل ،آغاز زود هنگام در کودکستان برای آموزش زبان قبل از ر ن
ن
رن
رفی به مکتب مهم است.
نوشی از آن استفاده کند .به

کودکستان – برای والدین امکانات فراهم می سازد

•

اینکه طفل تان در کودکستان توسط کارکنان ورزیده و دلسوز مراقبت یم شود ،برای والدین فرصت میدهد تا به کار و

تحصیل خود ربتدازید.
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•

ن
رن
آموخی زبان به زمان نیاز دارد .تحقیقات نشان میدهند که آموزش یک زبان به حد کاف ،جهت برقرار کردن رابطه با دیگران،
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چرا باید طفل تان به کودکستان برود؟

کودکستان – یک آغاز خوب

کودکستان یک مرکز تربیوی است که نیازمندی های کودک را در پرورش ،بازی و آموزش مد نظر گرفته ،گام اول در روند آموزش
ی
ر
بیشت کودکان در ناروی ن
بی سن یک ایل شش سالگ در ناروی ،به کودکستان متوند.
میباشد .تعداد

کودکستان  -خدمات آموزشی ،در همکاری نزدیک با والدین
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همه کودکستان های خصویص و ر
ن
دولت ،پابند به قانون کودکستان یم باشند.
معلمی استخدام شده در کودکستان ،کم از کم سه
سال تحصیلت عایل دارند .این به ن
معت این است که کودک تان تحت نگر نان کارکنان ورزیده و مواظب که در مورد کودکان دانش
زیاد دارند ،خواهد بود .پیگتی کودک از طریق تماس نزدیک با خانواده صورت میگتد .شما میتوانید سواالت تان را با کارکنان
بهت و رشد اجتمایع کودک تان زمینه ساز باشید .ن
مطرح کرده ،جهت زیست ر
زمان که فرهنگ های مختلف در میان باشد ،تماس
ن
بی کودکستان و خانواده اهمیت خاص دارد.

کودکستان – یک محل برای بازی ،آموزش و رشد

•

در کودکستان طفل تان با اطفال دیگر در یک محیط اجتمایع در ارتباط یم باشد .کودکان با فرهنگ ،زبان و علیق همدیگر
ر
گستش میابد .کودک قبل از آغاز
آشنا میشوند .طفل در تعامل با کودکان و دیگر بزرگساالن از طریق بازی و فعالیت ها
مکتب دوست پیدا میکند ،مهارت های اجتمایع حاصل کرده ،با کسب تجارب ،در همه زمینه های رشد تقویت میابد.
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•

رشد زبان کودک در کودکستان تحریک میشود .از طریق بازی و آزمون همراه با کودکان دیگر ،کودک میتواند افکار ،نظریات،
احساسات و تجارب خود را تنظیم کرده ،بدین ترتیب کودک زبان خود را در کودکستان رشد میدهد.
کودکان می توانند همزمان چندین زبان را یاد بگیرند .کودکستان  ،همراه با والدین ،برای کودک این امکان را فراهم می سازد

