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به کودکستانهای شهر هووینکه خوش آمدید!
مراقبت روزانه برای اطفال زیر سن مدرسه درنظر گرفته شده است .مراقبت روزانه فقط شامل مراقبت (ازاطفال ) نمیشود ،بلکه آموزش اولیه دوران
طفولیت را هم شامل میشود .یعنی تعلیم و تربیت و مراقبتی که مطابق علوم و استانداردهای آموزشی تدوین گردیده است و اهداف خاصی برای آن در
نظر گرفته شده است .در کودکستان معلمان تعلیم دیده و مسلکی و همچنین پرستارهای اطفال کار میکنند.
خدمات ما :
o
o
o
o
o

آموزش و پرورش دوران طفولیت در کودکستان
آموزش و پرورش دوران طفولیت در کودکستان فامیلی
آموزش پیش دبستانی برای اطفال  ۶ساله
کلوپ ها
کودکستانهای آزاد ( مکان مالقات خانوادهها)

تمام اطفال زیر سن مدرسه حق دریافت خدمات کودکستانی را تا مقدار  ۲۰ساعت در هفته دارند .اطفال چند زبانه اغلب توصیه میشوند که برای تقویت
یادگیری زبان فنلندی روزانه  ۷ساعت در کودکستان باشند .برای والدینی که سر کار میروند یا تحصیل میکنند یا که زمان بیشتر باید اطفالشان در
کودکستان باشند ما چندین گزینه در مورد زمان کودکستان داریم .اطالعات بیشتر در وبسایت  www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatusدر دسترس
میباشد.
مربیان زیادی در گروپ های کودکستانی هستند .کودکان در گروههای  ۲۱-۱۲نفری قرار دارند .مراقب فامیلی اطفال را در خانه خودش در گروههای ۴
نفری مراقبت میکنند.
در صورت نیاز ،مهدکودک از ساعت  ۶صبح تا  ۶عصر باز میباشد .وقتی که هم پدر و هم مادر طفل بصورت شیفتی سرکارباشند ،نگهداری از اطفال
میتواند در وقت عصر یا حتی شب هم انجام گیرد .نگهداری شبانه از اطفال در کودکستانهای شبانه از ساعت  ۲۲-۶شب و کودکستانهای شیفتی بصورت
تمام وقت ( ۲۴ساعته) باز هستند.
اطفال یک سال قبل از شروع آموزش اجباری (دبستان) حق دارند در آموزشهای پیش دبستانی شرکت کنند .معموال طفل در همان سالی که قرار است
شش ساله شود در آموزشهای پیش دبستانی شرکت میکند .برای آموزشهای پیش دبستانی باید بصورت جداگانه درخواست داده شود ،حتی اگر طفل در
کودکستان هم باشد .ساعات روزانه آموزش پیش دبستانی  ۴ساعت است .آموزش پیش دبستانی از ماه آگوست شروع میشود و رایگان میباشد .عالوه بر
پیش دبستانی ،اگر مراقبت روزانه الزم شد ،باید هزینه ی آنرا پرداخت کرد.
برای کودکانی که در خانه تحت مراقبت والدین هستند ،فعالیتهایی گروهی فراهم می باشد .مبلغی در قالب هزینه مراقبت از طفل میتواند پرداخت شود.
در اینصورت طفل میتواند در فعالیتهایی گروهی شرکت کند اما در کودکستان الزم نیست باشد.
کودکستانهای آزاد ،مکانهایی هستند که فرزندان بهمراه پدر و مادر میآیند و فرزندان و والدین دیگر را مالقات میکنند .همچنین میتوانند با متخصصین
در حوزههای مختلف دیدار کنند .برای کودکستان آزاد ،ثبت نام الزم نیست .در وب سایت شهر هووینکه برنامههای ماهانهی "لوکوموتیو کوچک" و "کلبه
روزانه" موجود است.

درخواست دادن برای خدمات:
برای کودکستانهای شهری و کودکستانهای فامیلی با فرمه کودکستان درخواست میشود .فرمه درخواستی در وبسایت شهر هووینکه موجود است ،فرمه را
میتوان از کودکستان هم دریافت کردhttp://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hakeminen/ .
زمان درخواست برای کودکستانها در تمام طول سال می باشد .چهار ماه قبل از اینکه کودک نیاز به محلی برای مراقبت داشته باشد ،درخواست را باید
تحویل داد .اگر نیاز به مراقبت عاجل بود ،باید درزودترین وقت درخواست کودکستان داده شود  ،البته حداقل دو هفته قبل از نیاز طفل به مکان مراقبت.
موارد عاجل میتواند سرکارشدن فوری والدین یا شروع تحصیل والدین باشد.
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همچنین برای گرفتن جا در کلوپ در تمام طول سال میتوان اقدام کرد.البته پیش از دوسالگی طفل ،جا برای طفل داده نمیشود .تصمیم در مورد جا (برای
فرزند) به خانه فرستاده میشود .همراه تصمیم فرمه ای هم روان میشود که از طریق آن میتوان تصمیم گرفته شده را تاییدکرد .فرمه باید به بخش
مدیدربت خدمات کودکستانها واقع در ساختمان شاروالی پس ارسال شود.

هزینهها:
برای کودکستان اطفال باید هزینه پرداخت گردد .این هزینه بر اساس تعداد اعضای خانواده ،نیاز به خدمات (زمان توافق شده برای مراقبت)و درآمد ها
قبل از کسر مالیات تغییر میکند .برای تعیین میزان هزینه باید والدین مدارک مربوطه را تحویل دهند .بعنوان مثال :فیش حقوقی ،گواهی تحصیل ،برگه
تصمیم گرفته شده برای حقوق بیکاری و غیره .اگر کاغذات الزمه ارائه نشود گرانترین هزینه نگهداری برای کودک درنظر گرفته میشود.
کودکستانهای آزاد و همچنین آموزشهای پیش دبستانی رایگان است.
هزینه کلوپ برای اطفال  36یورو در ماه است.
اگر تصمیم گرفته شده برای مکان کودکستان را قبول ندارید  ،بایستی آن را بصورت مکتوب کنسل کنند وگرنه باید هزینه آنرا پرداخت کنید.

شروع مراقبت:
بعد از اتخاذ تصمیم در مورد مکان مراقبت ،مدیر کودکستان با خانواده طفل در تماس میشود و یک وقت برای مالقات رزرف میکند .معموال
در وقت مالقات ،یک مترجم هم توسط کودکستان هماهنگ میشود جهت آشنایی وهمچنین جهت تذکر قوانین و مقررات مربوط به زمان
شروع کودکستان .در مورد هر طفل با مربی گروپ هم گپ زده میشود.
پالن آموزش کودکستان:
پالن آموزش کودکستان هر طفل تقریبا دو ماه پس از حضور طفل در
برای هر طفل در کودکستان و یا کودکستانهای فامیلی پالن آموزشی ایجاد میشود،
ِ
کودکستان ایجاد می شود.

اطالعات بیشتر:
مسایل مربوط به کودکستان ،عموما توسط مدیریت خدمات کودکستان واقع در ساختمان شهرداری رسیدگی میشود .زبان فنلندی و انگلیسی استفاده
میشود.
مدیریت خدمات کودکستان
ساختمان شهرداری ،خیابان کانکوری ( ) kankurinkatu 4-6
تلفون0400 784 791 :
آدرس ایمیلvarhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi :
مهاجرین در مرکز خانوادهی  ،Musaikkiمراکز خدماتی مخصوص به خود را دارند.
آدرسSuutarinkatu 2 D, 2 kerros :
تلفن040 768 9524 :
اوقات کاری:
دوشنبه و سه شنبه 12-15
چهارشنبه 9-12
پنجشنبه و جمعه 12-15
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