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HYVINKÄÄ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ!
Dündüz bakımı okul çağına gelmeyen çocuklar içindir. Dündüz bakımı sadece bakımdan ibaret olmayıp,
erken çocuklu eğitimini de içine alır. O pedagojik olarak planlanmış ve hedefleri ayrıntılı düşünülmüş
yetiştirme, eğitim ve bakımıdır. Erken Çocukluk Eğitiminde eğitimli anaokulu öğretmenleri ve çocuk bakıcıları
çalışmaktadırlar.
Hizmetlerimiz şunlardır:
o

Erken çocukluk eğitimi gündüz bakım evinde

o

Erken çocukluk eğitimi aile (bakıcının evinde gerçekleşiyor) gündüz bakımında

o

6 yaşındakilere okula hazırlık (anaokulu) eğitimi

o

Kulüpler

o

Açık gündüz bakım evleri (Ailelerin buluşma yerleri)

Bütün okul öncesi çocukların, haftada 20 saatlik erken çocukluk eğitimi alma hakkı vardır. Çok dilli 3 yaş üstü
çocuklara genellikle, Fince dil öğrenimini desteklemek amacıyla, günde 7 saat erken çocukluk dönemi eğitimi
önerilir. Eğer veliler, işe gittikleri veya okudukları için veya öylesine daha fazla erken çocukluk eğitimine ihtiyaç
duyarlarsa, erken çocukluk eğitimin süresiyle ile ilgili çok farklı seçeneklerimiz var. Ayrıntılı bilgi için:
www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus
Gündüz bakım evi grubunda çok sayıda eğitimci çalışmaktadır. Grupta 12 -21 çocuk vardır. Aile gündüz bakım
eğitmeni/bakıcısı kendi evinde yalnız çalışır ve onun grubunda 4 çocuk bulunur.
Gündüz bakım evi ihtiyaca göre saat 6 – 18 arası açıktır. Çocuk akşam ve gece boyunca da bakıma alınabilir.
Bunda her iki ebeveynin vardiyalı/nöbetleşe çalışıyor olma koşulu vardır. Akşam bakım evi (kreşi) saat 6 – 22
arası ve nöbetçi gündüz bakım evi 24 saat açık.
Çocuğun, zorunlu eğitimi yılı başlamadan bir yıl önce, anaokulu eğitimi alma hakkı vardır. Genelde çocuk altı
yaşını doludurduğu yıl anaokulu eğitimine başlar. Anaokulu eğitimi için daima başvuru yapılması gerekir,
çocuk gündüz bakım evine gidiyor olsa bile. Anaokulu eğitimi günde dört saattir. Anaokulu eğitimi ağustosda
başlar ve ücretsizdir. Anaokulu eğitimine ek olarak alınan Gündüz bakımı ücretlidir.
Kendi ebeveyni tarafından evde bakılan çocuklara kulüp faaliyeti sunulmaktadır. Evde bakılan çocuklar için
Evde bakım Desteği ödenebilir. O zaman çocuk kulübe katılabilir, fakat gündüz bakım evine bakıma gelemez.
Açık gündüz bakım evi, ebeveyn çocuğula beraber gelip diğer ebeveyn ve çocuklar ile tanıştıkları buluşma
yeridir. Orada değişik alanlardaki uzmanlar ile de tanışabilir. Açık gündüz bakım evine gelmek için kayıt olmak
gerekmiyor. Hyvinkää www-sitesinde Küçük-Lokomotif (Pikku-Veturi) ve Gündüz Kulübesi’nin (Päiväpirtti)
aylık programı bulunur.
Hizmetlere ulaşım/başvurma:
Devlet Gündüz bakım evleri ve Aile gündüz bakım evi ile ilgili başvurular, Hyvinkää www-sitesinde veya
Gündüz bakım evinden alacakları form ile yapılır. http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-jakoulutus/varhaiskasvatus/hakeminen/
Erken Çocukluk Eğitimine dair başvuru yıl boyunca yapılabilir. Başvuru, çocuğun bakım yeri ihtiyacından 4 ay
önce bırakılması gerekir. Bakım ihtiyacının acil olduğu durumlarda, mümkün olduğunca çabuk, ancak en geç
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bakım ihtiyacından 2 hafta önce başvuru yapılmalıdır. Acil bakım ihtiyacı, aniden işe alınma veya eğitimin
başlaması gibi durumlarda oluşabilir. Kulüp yeri için de yılboyu baçvurulabilir. Yer, en erken çocuk 2 yaşını
doldurduğu gün verilir. Bakım yeri kararı evi gönderilecek. Kararla beraber gelen form ile bakım yeri teslimatı
bildirilir. Form, Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerine ulaşması için Belediye Binasına (kaupungintalo) ulaştırılır.
Ücretler:
Erken çocukluk eğitimi ücretlidir. Ailenin büyüklüğü, hizmet gereksinim durumu (belirlenmiş bakım zamanı) ve
vergiden önceki gelirler ücreti etkiler. Ücret belirlenmesinde velilerin en azından maaş bordrosu, öğrenci
belges, işsizlik desteği kararı gibi bir belge göstermeleri gerekir. Gerekli belge teslim edilmediği takdirde,
çocuğun bakım ücreti en yüksek ücrete göre ücretlendirilir. Açık gündüz bakım faaliyeti ücretsizdir, aynı
şekilde anaokulu eğitimi.
Kulüp ücreti 36 €/kk
Erken çocukluk eğitim yeri teslim alınmazsa, yazılı olarak iptal edilmesi zorunlu, aksi takdirde ücret alınır.
Bakıma başlanması:
Bakım yeri kararından sonra, gündüz bakım evi müdürü, çocuğun ailesiyle iletişime geçip görüşme için
randevu verir. Görüşmede genellikle tercüman yardımıyla bakım yeri tanıtılır ve gündüz bakımının
başlanmasıyla ile alakalı hususlar konuşulur. Her çocukla iligili aynı zamanda, grubun eğitmeni ile başlangıç
görüşmesi yapılır.
Çocuğun erken çocukluk eğitim planlaması:
Her çocuk için gündüz bakım evinde ve aile gündüz bakımında, bakıma başladıktan yaklaşık iki ay sonra,
kendi erken çocukluk eğitim planlaması düzenlenir.
Ayrıntılar:
Erken çocukluk eğitimine dair konuların büyük bir bölümüne, Belediye Binasında Erken Çocukluk Eğitimi
Hizmeti bölümünde bakmaktadır. Hizmet dili olarak Fince ve İngilizce kullanılır.
Erken Çocukluk Eğitimi koordinatörlüğü,
Kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6
tel. 0400 784 791
elektronik posta: varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi
Göçmenlerin kendi hizmet noktası da var Mozaik Aile Merkezinde ( Mosaiikki Perhekeskuksessa):
Mosaiikki,
Suutarinkatu 2 D, 2. kat
tel. 040 768 9524
açık:
Pzt- Sa 12-15
Ça 9-12
Pe-Cu12-15
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