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چارچوب پالن برای چگونگی و وظایف کودکستان به این امر تآکید میکند .برای مؤفقیت همکاری خوب ،باید والدین و کودکستان
برای رشد و تکامل بهتر کودکان ،همکاری نزدیک میان خانه و کودکستان مهم است .قانون کودکستان و مقررات مربوطه در
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با هم رابطۀ نزدیک داشته باشند .این رابطه روزانه از طریق رفت و آمد به کودکستان ،جلسات در مورد پیشرفت کودک ،و
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کردنکودکستان برای والدین و کارکنان هر دو دارای اهمیت است .کودکستان مؤظف است که از روز اول برای کودک
مالقات اول با
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و والدین محیط امن و اعتماد را فراهم سازد .کودکان باهم متفاوت می باشند و با آغاز در کودکستان عکس العمل های متفاوت نیز
مالقات اول با کودکستان برای والدین و کارکنان هر دو دارای اهمیت است .کودکستان مؤظف است که از روز اول برای کودک
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و والدین محیط امن و اعتماد را فراهم سازد .کودکان باهم متفاوت می باشند و با آغاز در کودکستان عکس العمل های متفاوت نیز
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والدین محیط امن و اعتماد را فراهم سازد .کودکان باهم متفاوت می باشند و با آغاز در کودکستان عکس العمل های متفاوت نیز
ودارند.
نشان میدهند .بعضی ها به سرعت در محیط جدید احساس مصئونیت میکنند ،در حالیکه عده ای برای این کار به زمان زیاد نیاز

آغاز باید کودک فقط برای چند ساعت در کودکستان بماند ،با یکی یا هر دو از والدین .ساعات رهایش در کودکستان به مرور
در
دارند.
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اکثر کودکستان ها بعد از شامل شدن کودک در کودکستان ،خواهان یک جلسه با والدین میشوند .این مالقات موجب کومک برای
نیازمندی دها می تواند ر مورد غذا ،خواب ،و عالیق کودک باشد ،و هم اینکه کی میتواند کودک را تسلیم شود ،و یا هم مواردی
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کند.
دیگری که کودکستان باید در نظر بگیرد .همزمان درین جلسه کودکستان فرصت پیدا می کند که اطالعات مهمی را به شما ارائه
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ریزی شده
طریق مکتوب ماهانه و یا مکتوب بخش مربوطه معلومات الزم را می فرستند .دراین مکتوب شما در باره پالن برنامه
همه کودکستان ها یک پالن ساالنه دارند که خدمات تربیوی کودکستان را توضیح می کند .عالوه برآن ،کودکستان ها اکثرا ً از

اطالعات در مورد چگونگی کودکستان

طریق مکتوب ماهانه و یا مکتوب بخش مربوطه معلومات الزم را می فرستند .دراین مکتوب شما در باره پالن برنامه ریزی شده
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برای رشد و تکامل بهتر کودکان ،همکاری نزدیک میان خانه و کودکستان مهم است .قانون کودکستان و مقررات مربوطه در
چارچوب پالن برای چگونگی و وظایف کودکستان به این امر تآکید میکند .برای مؤفقیت همکاری خوب ،باید والدین و کودکستان
با هم رابطۀ نزدیک داشته باشند .این رابطه روزانه از طریق رفت و آمد به کودکستان ،جلسات در مورد پیشرفت کودک ،و
جلسات والدین صورت میگیرد.

آغاز کردن
مالقات اول با کودکستان برای والدین و کارکنان هر دو دارای اهمیت است .کودکستان مؤظف است که از روز اول برای کودک
و والدین محیط امن و اعتماد را فراهم سازد .کودکان باهم متفاوت می باشند و با آغاز در کودکستان عکس العمل های متفاوت نیز
نشان میدهند .بعضی ها به سرعت در محیط جدید احساس مصئونیت میکنند ،در حالیکه عده ای برای این کار به زمان زیاد نیاز
دارند.
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در آغاز باید کودک فقط برای چند ساعت در کودکستان بماند ،با یکی یا هر دو از والدین .ساعات رهایش در کودکستان به مرور
زمان اضافه شده میتواند .کودکستان با شما موافقه خواهد کرد که روز های اول در کودکستان چگونه تنظیم شود .حضور و
دسترسی والدین دراین عرصه برای کودک نقش خاص دارد .زمان رفتن همیشه کودک را آگاه سازید .به کودک بفهمانید که
کارکنان کودکستان در غیاب شما از وی مراقبت خواهند کرد .اینکار باعث احساس مصؤنیت کودک میشود و در برابر شما و
کارکنان کودکستان اعتماد حاصل میکند.
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اکثر کودکستان ها بعد از شامل شدن کودک در کودکستان ،خواهان یک جلسه با والدین میشوند .این مالقات موجب کومک برای
کودکستان میشود تا کودک را بشناسد .شما می توانید دراین مالقات در مورد نیازمندی های خاص کودک صحبت کنید .این
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نیازمندی دها می تواند ر مورد غذا ،خواب ،و عالیق کودک باشد ،و هم اینکه کی میتواند کودک را تسلیم شود ،و یا هم مواردی
دیگری که کودکستان باید در نظر بگیرد .همزمان درین جلسه کودکستان فرصت پیدا می کند که اطالعات مهمی را به شما ارائه
کند.

اطالعات در مورد چگونگی کودکستان
Om å være foreldre i barnehagen
Dari Afghansk

همه کودکستان ها یک پالن ساالنه دارند که خدمات تربیوی کودکستان را توضیح می کند .عالوه برآن ،کودکستان ها اکثرا ً از
طریق مکتوب ماهانه و یا مکتوب بخش مربوطه معلومات الزم را می فرستند .دراین مکتوب شما در باره پالن برنامه ریزی شده
بررسی فعالیت های انجام شده اطالع میابید .بسیاری از کودکستان ها بطور منظم فعالیت های روزمره را به گونۀ عکس ،متن
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و یا هر دو طریق مستند میکنند .یک عده کودکستان ها برای تبادلۀ اطالعات از راه های دیجیتل نیز استفاده میکنند.

صحبت های غیر رسمی
قسمت زیاد از رابطه بین کودکستان و والدین از راه صحبت های غیر رسمی صورت میگیرد .بطور مثال در دهلیز ها یا در ایام
تحویل دادن و گرفتن کودک .دراین هنگام اکثر کودکان و بزرگان دیگر نیز موجود میباشند .اگر شما میخواهید صحبت تانرا کسی
دیگر نشنود ،میتوانید خواهان صحبت خصوصی شوید.
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و بررسی فعالیت های انجام شده اطالع میابید .بسیاری از کودکستان ها بطور منظم فعالیت های روزمره را به گونۀ عکس ،متن
و یا هر دو طریق مستند میکنند .یک عده کودکستان ها برای تبادلۀ اطالعات از راه های دیجیتل نیز استفاده میکنند.
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کودکستان و والدین از راه صحبت های غیر رسمی صورت میگیرد .بطور مثال در دهلیز ها یا در ایام
رابطه
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غیربینرسمی
های
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تحویل دادن و گرفتن کودک .دراین هنگام اکثر کودکان و بزرگان دیگر نیز موجود میباشند .اگر شما میخواهید صحبت تانرا کسی
قسمت زیاد از رابطه بین کودکستان و والدین از راه صحبت های غیر رسمی صورت میگیرد .بطور مثال در دهلیز ها یا در ایام
دیگر نشنود ،میتوانید خواهان صحبت خصوصی شوید.
تحویل دادن و گرفتن کودک .دراین هنگام اکثر کودکان و بزرگان دیگر نیز موجود میباشند .اگر شما میخواهید صحبت تانرا کسی
دیگر نشنود ،میتوانید خواهان صحبت خصوصی شوید.

صحبت های رسمی
شما را به صحبت های الزمی در بارۀ رشد کودک دعوت میکند .این صحبت ها میان والدین هر طفل و
های دو بار
صحبت ساالنه
کودکستان
رسمی

معلم کودکستان می باشد .دراین صحبت میتوانید در مورد چگونگی نیازمندی ،رفاه و رشد کودک در کودکستان با هم صحبت
کودکستان ساالنه دو بار شما را به صحبت های الزمی در بارۀ رشد کودک دعوت میکند .این صحبت ها میان والدین هر طفل و
کنید .اگر خواسته باشید برای این مجلس میتوانید به کودکستان بگویید که برای تان مترجم بخواهد.
معلم کودکستان می باشد .دراین صحبت میتوانید در مورد چگونگی نیازمندی ،رفاه و رشد کودک در کودکستان با هم صحبت
کنید .اگر خواسته باشید برای این مجلس میتوانید به کودکستان بگویید که برای تان مترجم بخواهد.

مجلس والدین
بار کودکستان جلسۀ مشترک والدین را دایر می کند و همه والدین به آن دعوت میشوند .درین جلسه ،مسایل
یک یا دو
ساالنه
والدین
مجلس

مربوط به کودکستان مورد بحث قرار می گیرد ،و همه والدین میتوانند دران ابراز نظر کنند.
ساالنه یک یا دو بار کودکستان جلسۀ مشترک والدین را دایر می کند و همه والدین به آن دعوت میشوند .درین جلسه ،مسایل
مربوط به کودکستان مورد بحث قرار می گیرد ،و همه والدین میتوانند دران ابراز نظر کنند.

شورای والدین و کمیتۀ همکاری
همکاریدر کودکستان میباشد .شورای والدین موظف است منافع مشترک والدین را ارتقا
والدین کودکان
متشکل واز همه
والدین
شورای
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شورای

داده ،در ایجاد همکاری خوب میان کودکستان و والدین سعی نموده یک تا یک محیط سازگاری را در کودکستان مهیا سازد.
شورای والدین متشکل از همه والدین کودکان در کودکستان میباشد .شورای والدین موظف است منافع مشترک والدین را ارتقا
داده ،در ایجاد همکاری خوب میان کودکستان و والدین سعی نموده یک تا یک محیط سازگاری را در کودکستان مهیا سازد.
کمیتۀ همکاری ) (SUمتشکل از والدین و کارکنان کودکستان میباشد (SU) .موظف است تا همکاری خوب را ن
بی کودکستان و
ن
تضمی کند .مسایل مهم مربوط به کودکستان در این کمیته بر ریس یم گردد .بطور مثال پالن ساالنه ،نبودجه ،تغی در
خانواده
کمیتۀ همکاری ) (SUمتشکل از والدین و کارکنان کودکستان میباشد (SU) .موظف است تا همکاری خوب را بی کودکستان و
ن
تحوالت سازماب بوده میتواند.
یا
عملکرد
ن
تضمی کند .مسایل مهم مربوط به کودکستان در این کمیته بر ریس یم گردد .بطور مثال پالن ساالنه ،بودجه ،تغی در
خانواده
ن
سازماب بوده میتواند.
عملکرد یا تحوالت
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