إن حضانة العائلة هي خدمة يتم تقديمها لألطفال الصغار
في المنازل الخاصة.

تفتح معظم الحضانات من الساعة  07:30حتى 17:00
 ،خمسة أيام قي األسبوع.

الحضانات المفتوحة

تغلق الحضانات خالل العطالت و” أيام التخطيط” (
خمسة أيام في السنة) .تغلق معظم الحضانات أيضا ً لمدة
خالل العطل الصيفية الموصولة.

إن الحضانات المفتوحة هي حدث مجاني قصير األمد
حيث يقوم األهل أو أشخاص آخرين بالمشاركة في
العناية باألوالد.

معلومات عن حضانات باروم

حضانات العائلة الخاصة

ساعات العمل في الحضانات

الحضانة – ما هي؟

مرحلة البداية

معلومات عملية

إن الحضانة ،وبالتعاون والتفاهم مع المنزل ،تعتني
بحاجة األوالد إلى اللعب وتر ّوج التعليم كأساس للتطور
الشامل.

خالل األيام األولى في الحضانة يجب أن يتواجد األم أو
األب مع الطفل لمساعدة الولد على التأقلم.

يستطيع الشخص تقديم طلب للحصول على مكان
في الحضانة خالل السنة .للحصول على مكان خالل
أغسطس ،يجب تقديم الطلب قبل  1مارس.

لماذا يجب أن يذهب األوالد إألى الحضانة؟

يوم في الحضانة

•االختالط مع أوالد وكبار آخرين
•التعلّم بواسطة اللعب ونشاطات أخرى
•التعرّ ف على الثقافات المختلفة في
النروج
•تعلّم اللغة النروجية
•الصداقة مع الزمالء
اللغة األم
من المهم جداً التحدث بلغة األم في المنزل ألن هذا أساس
المهارات الجيدة في اللغات األخرى .يجب صرف الوقت
مع األوالد على المحادثات اليومية ،األغاني ،الموسيقى،
الدندنات ،القصص الخيالية والكتب وذلك لتقوية اللغة
األم.
محتوى الحضانة
سيتعرّ ف األوالد في الحضانة على األمور التالية:
•التواصلً ،
لغة ونصا ً
•الجسم ،الحركة والصحة
•الفن ،الثقافة واإلبداع
•األخالق ،الدين ،والفلسفة
•المجتمع المحلي
•األرقام ،الفضاء والشكل

سيتناول األطفال خالل اليوم وجبة الفطور ،ووجبة
الغداء ووجبة بعد الظهر .تتألف يعض الوجبات من طعام
مغلّف بينما يتم تقديم الوجبات األخرى من قبل الحضانة.
خالل اليوم في الحضانة سيشارك األوالد في نشاطات
داخلية وخارجية .ولكي يتمتع األوالد خالل النشاطات
الخارجية يجب أن يرتدوا المالبس المناسبة للطقس وذلك
حتى ال يشعروا بالبرد الشديد أو الحرّ الشديد.
يمكن لألطفال الصغار النوم في الحضانة وذلك في معظم
األوقات في عرباتهم في الخارج.

إذا احتجتم إلى المساعدة لتقديم طلب للحضانة ،الرجاء
االتصال بمكتب اإلرشاد في مبنى البلدية في ساندفيكا .أو
يمكن اإلتصال بالحضانة أو العيادة الصحية.
إن السعر األقصى للحضانة هو متساوي في جميع
الحضانات .يستطيع الشخص تقديم طلب للحصول
على حسم لألخوة حسب الحالة المالية .الدفع للطعام في
الحضانة قد يكون إضافي.
يمكن الحصول على معلومات حول الحضانات في باروم
والحصول على طلب ألكتروني من الموقع:
www.baerum.kommune.no/barnehager

إذا كان لديكم أية أسئلة حول الدخول أو أتعاب األهل،
الرجاء مراجعة مكتب اإلرشاد على الهاتف:
67 50 40 50

حضانات البلدية والحضانات الخاصة
تملك بلدية باروم حضانات بلدية وحضانات خاصة ولكل
منها شروط دخول مختلفة .يمكن إيجاد معاومات عن هذا
األمر في دفتر قوانين الحضانة.

