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TYRKISK

Çocuğunuzu anaokuluna göndermek ne kadar tutar?
Norveç’te anaokulları için bir maksimum ücret belirlenmiştir. Bu, anaokullarının
ebeveynlerden Norveç Meclisi’nin belirlediği yıllık fiyattan daha fazla bir ücret talep
edemeyeceği anlamına gelmektedir. Bunun dışında yemek ücreti de ödemeniz gerekir.
Yemek ücretinin ne kadar olduğu anaokulundan anaokuluna değişir.
Anaokulu ücretinin ne kadar olduğunu buradan öğrenebilirsiniz:
www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
Düşük gelirli ailelerin daha az ödeme yapma hakkı bulunabilir.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi için: www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.

Anaokulu seçimi ve anaokuluna kayıt başvurusu
www.bergen.kommune.no/barnehageplass adresinden anaokuluna kayıt başvurusunda
bulunabilirsiniz. Dijital başvuru uygulamasında (mavi düğme) oturduğunuz yerin
yakınlarındaki anaokullarını bulabilirsiniz.
Bergen’deki tüm anaokullarının listesini bu sayfada bulabilirsiniz:
www.bergen.kommune.no/barnehager
Yakın çevrenizdeki anaokulları için buradan arama yapabilirsiniz: www.barnehagefakta.no
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Başvuru için yardıma mı ihtiyacınız var?
Şehir parkının (Byparken) yanındaki,
Kaigaten 4 adresindeki Vatandaşlık
Hizmeti (Innbyggerservice) ofisini ziyaret
edebilir veya 55 56 55 56 nolu hattı
arayabilirsiniz. Burada, Norveç kimliğiniz
yoksa nasıl başvuracağınıza ilişkin de
yardım alabilirsiniz. temporal.
Vatandaşlık Hizmeti ofisi, Kaigaten 4.

ANAOKULU –
iyi bir başlangıç

ANAOKULU – oyun, öğrenme ve gelişim yeri
• Anaokulundayken çocuğunuz diğer çocukların da olduğu sosyal bir ortamın parçası
olur. Çocuklar birbirlerinin kültürlerini, dillerini ve ilgi alanlarını tanırlar. Çocuğunuz, diğer
çocuklarla ve yetişkinlerle uyum içerisinde oyun ve etkinlikler aracılığıyla hem öğrenir hem
de kendini geliştirir. Çocuğunuzun arkadaşları olur, sosyal becerileri gelişir ve tüm gelişim
alanlarında okula başlamadan önce elini güçlendiren tecrübeler edinir.
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• Anaokulu, çocuğunuzun dilsel gelişimini teşvik eder. Başkalarıyla birlikte oyun ve keşif
yoluyla çocuğunuz kendi düşünce, görüş, duygu ve tecrübelerini işler. Çocuğunuz bu
şekilde anaokulundayken dilini geliştirir.

ANAOKULU – IYI BIR BAŞLANGIÇ
Anaokulu, çocukların bakım, oyun ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan ve çocukların eğitim
hayatlarındaki ilk basamağı oluşturan pedagojik bir işletmedir. Norveç’teki bir ve altı yaş
arasındaki çocukların çoğu anaokuluna gider.

• Çocuklar aynı anda birden fazla dili öğrenebilirler. Anaokulu ebeveynlerle birlikte çocuğun
hem anadilini hem de Norveççeyi öğrenmesi için uygun koşullar hazırlar – evde anadil,
anaokulunda Norveççe.
• Bir dili öğrenmek vakit alır. Araştırmalar, bir dili başkalarıyla yeterince iyi bir şekilde
iletişim kuracak kadar öğrenmek için bir ila üç yıl gerektiğini, okuma ve yazma gibi daha
resmi öğrenim şekillerinde kullanmak için ise beş ila yedi yıl gerektiğini göstermektedir.
Bu yüzden Norveççeyi okula başlamadan önce öğrenmek için anaokuluna erken yaşta
başlanması önemlidir.

ANAOKULU – ebeveynlere imkanlar sunar

ANAOKULU – ebeveynlerle yakın işbirliği içerisinde bir
pedagoji hizmeti

• Çocuğunuza anaokulundaki kalifiye ve sevecen çalışanların bakıyor olması, ebeveynler
olarak size bir işe veya okula başlamanız için imkan tanır.
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Tüm anaokulları, hem özel hem devlete ait olanlar, Anaokulu Kanunu’na uymak zorundadır.
Anaokulunda en az üç yıllık üniversite eğitimi olan anaokulu öğretmenleri çalışmaktadır. Bu da
çocuğunuzun, çocuklar hakkında çok bilgiye sahip kalifiye ve sevecen çalışanların himayesi
altında olduğu anlamına gelir. Çocuğun gelişimi aile ile sıkı temas halinde takip edilir. Merak
ettiğiniz konuları çalışanlarla görüşebilir, çocuğunuzun memnuniyeti ve sosyal gelişimine
dair görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Anaokulu ile aile arasındaki iletişim farklı kültürlerin
buluşmasında bilhassa önemlidir.

