به پیشدبستانی خوش آمدید

وقت مدرسهها رسیده است!
کودک شما در آستانه ورود به پیشدبستانی قرار دارد .یکی از نقاط عطف زندگی که هم
برای شما و هم برای فرزندتان هیجانانگیز است .شاید سؤاالت متعددی ذهن شما را به
خود مشغول کرده باشد .لطفا ً چنانچه در مورد هر مسئلهای نگران هستید ،حتما ً با یکی از
پرسنل ما در پیشدبستانی صحبت کنید.
ما اینجاییم تا این قوت قلب را به شما بدهیم که در مدت حضور کودکتان در پیشدبستانی،
بهترین شرایط ایمنی ،آموزش و سرگرمی برای او فراهم خواهد بود.

امیدواریم هم شما و هم فرزندتان از ما راضی باشید.
– به پیشدبستانی شهر بوروس خوش آمدید!

2

3

آمادگی برای ورود

آمادگی برای ورود به پیشدبستانی با همفکری والدین/اولیا صورت میگیرد و مطابق
با نیازهای کودک شما انجام میشود .دوره آمادگی برای ورود بین  3تا  14روز طول
کشد.
می 

بیانیه رسالت

تمام امور پیشدبستانی بر اساس برنامه آموزشی پیشدبستانی انجام میشود .پیشدبستانی
شالوده آموزش در تمام دورانهای زندگی است .فعالیتهایی که در پیشدبستانی انجام
میشود باید برای تمام کودکان شرکتکننده جنبه سرگرمی داشته و ایمن و آموزشی باشد.
پیشدبستانی باید با ادغام مراقبت و آموزش و پرورش ،فعالیتهای تعلیمی بیخطری را
برای کودکان فراهم کند .وظیفه پیشدبستانی این است که فرصت رشد مطابق با نیازهای
فردی هر کودک را در اختیار او قرار دهد .این مهم با همکاری والدین/اولیا کودک
حاصل خواهد شد.

بازی کردن یکی از جوانب مهم در رشد و یادگیری یک کودک است .در پیشدبستانی،

به صورت هدفمند از بازی برای کمک به روند رشد و یادگیری استفاده میشود.

ساعات کاری و برنامههای زمانی

ساعات کاری پیشدبستانی متناسب با اوقات نگهداری کودکان در طول روز تنظیم
شده است .ساعات کاری و ساعات کاری کارکنان مطابق با برنامههای زمانی کودکان
برنامهریزی شده است .چنانچه تغییری در برنامه شما به وجود آید و دو هفته پیش از آن
به ما اطالع دهید ،تضمین میکنیم که ساعات کاری پیشدبستانی مطابق با نیازهای شما
تغییر خواهد کرد .برای ثبت تغییراتی که در برنامه زمانی به وجود میآید ،میتوانید به
خدمات الکترونیکی مربوط به پیشدبستانیها و مراکز بعد از مدرسه به نشانی

 boras.se/sjalvserviceرجوع کنید.
ساعات حضور با توجه به ساعات کار یا مطالعه والدین/اولیا تنظیم میشود .چنانچه
جویای کار هستید یا دوره مرخصی زایمان را سپری میکنید ،فرزندتان میتواند ۱۵
ساعت در هفته در پیشدبستانی حضور داشته باشد.
در صورت نیاز به خدمات نگهداری از کودک پیش از ساعت  05:30صبح یا پس از
ساعت  18:30عصر ،میتوانید درخواست ثبت نام در یک پیشدبستانی شبانهروزی
بدهید.
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روزهای آموزش کارکنان/روزهای پیشرفت کارکنان
کارکنان کودکستان پنج روز در سال برنامه ریزی تشکیالتی ،آموزش ضمن
خدمت و مشابه آن دارند .کودکستان حق دارد تا چهار روز در سال برای
پیشرفت امور تعطیل باشد .در صورت نیاز فرزند شما به کودکیاری در این
روزها به او جا در کودکستان کشیک ارائه می شود.
تعطیالت

یک پیشدبستانی تابستانه به مدت چهار هفته در تابستان فعالیت خواهد داشت .اگر در این
مدت مرخصی نداشته باشید ،فرزندتان میتواند به پیشدبستانی تابستانه برود .لطفا ً جهت
کسب اطالعات بیشتر درباره مواقعی که فرزندتان واجد شرایط نگهداری روزانه است،
از جمله در طول مرخصی زایمان ،تعطیالت یا مواقع بیکاری ،به بخش «Regler och
 »villkor i förskolanدر  boras.se/forskolaرجوع کنید.

هزینهها

هزینه نگهداری فرزند شما با توجه به درآمد و ساعات حضور تعیین میشود .پرداخت
برای  12ماه سال و مطابق با برنامه منظم فرزند شما صورت میگیرد .جهت ارائه
اطالعات مربوط به درآمد و برنامه زمانی خود ،میتوانید به خدمات الکترونیکی مربوط
به پیشدبستانیها و مراکز بعد از مدرسه به نشانی  boras.se/sjalvserviceرجوع کنید.
لطفا ً جهت مطالعه قوانین جامع مربوط به هزینهها ،به  boras.se/forskolaرجوع نمایید.
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ایاب و ذهاب
•ایاب و ذهاب باید مطابق با برنامه زمانی ارائهشده صورت بگیرد .هر گاه کودکتان
را به پیشدبستانی میآورید یا او را میبرید ،الزاما ً میبایست یکی از کارکنان را در
جریان قرار دهید.
•هر گاه قرار باشد فرد دیگری به دنبال کودکتان بیاید ،میبایست به پیشدبستانی اطالع
دهید.
•تغییرات موقت در برنامه خود را به پیشدبستانی اطالع دهید.
•هر گاه قرار است فرزندتان غیبت کند ،مراتب را به همراه زمان مورد انتظار برای
حضور مجدد به پیشدبستانی اطالع دهید.
•چنانچه قرار باشد یکی از خویشاوندانی که به سن قانونی نرسیده است به دنبال فرزند
شما بیاید ،میبایست یک فرم رضایت توسط والدین/اولیا تکمیل شود و در اختیار
پیشدبستانی قرار گیرد.
تذکر!
•همواره به ما اطالع دهید که در مدت حضور کودکتان در پیشدبستانی ،چگونه و در
چه محلی میتوانیم با شما تماس بگیریم.
•ما در هر نوع آب و هوایی بیرون میرویم .بنابراین ،کودکان به تعویض لباس و
چکمه و لباس بارانی نیاز پیدا میکنند .لطفا ً توصیههای ما را در صفحه  14مطالعه
کنید.
•نام کودک شما باید حتما ً به لباسهای او الصاق شده باشد.
•از لباسهایی که بند یا کاله سرخود دارد استفاده نکنید ،زیرا ممکن است به وسایل
بازی گیر کند.

غذاها و وعدههای صرف غذا

سه وعده غذا در طول روز سرو میشود :صبحانه ،ناهار و عصرانه .در منوی غذاهای
ما از یک رژیم غذایی متنوع استفاده شده است .اگر کودکان هر سه وعده را بخورند ،این
برنامه به گونهای تنظیم شده است که  ٪75از نیازهای تغذیه روزانه کودک را فراهم کند.
آب و شیر ارگانیک در زمان ناهار سرو میشود .برای کودکانی که نیازهای تغذیهای
خاصی دارند ،غذاهای مخصوص سرو میشود .به علت احتمال بروز حساسیت ،در هیچ
یک از پیشدبستانیها از آجیل استفاده نمیشود .تمام پیشدبستانیهای شهر بوروس مورد
تأیید  KRAVهستند .بنابراین ،حداقل  ٪25غذاهایی که سرو میشود ارگانیک است و
آشپزخانه این مراکز از تهیه مواد غذایی تراریخته ( )GMOیا ماهیهای در معرض
خطر که در لیست قرمز ذکر شده خودداری میکند .آشپزخانهها همچنین تالش میکنند تا
حد امکان در تهیه غذاها از مواد اولیه خام استفاده نمایند.

7

در صورت بروز بیماری

ویروسها و باکتریهای متعددی در اطراف ما وجود دارد .کودکان در این زمینه
آسیبپذیری بیشتری دارند زیرا سیستم ایمنی بدن آنها هنوز به طور کامل توسعه نیافته
است .پیشدبستانی در خصوص بهداشت و مقابله با بیماریها به توصیههای HYFS
( – Hygiensjuksköterska i förskolanمراقبت بهداشتی در پیشدبستانیها) عمل
میکند .چنانچه در منزل خود از کودک بیمارتان نگهداری میکنید ،خواهر یا برادر سالم
او میتواند همچنان به پیشدبستانی بیاید .در صورت شیوع ورم معده و روده ،خواهر
یا برادر کودکان بیمار نیز باید در منزل بماند تا از گسترش عفونت در پیشدبستانی
جلوگیری شود.


توصیههای مربوط به مواقع ماندن کودکان در منزل

•چنانچه کودک شما تب دارد ،توصیه میشود تا زمانی که تب او پایین نیامده در خانه
بماند و تا  24ساعت بعد نیز به پیشدبستانی برنگردد.

•مواقعی که تب کودک پایین آمده اما آن قدر کمانرژی یا بیحال است که نمیتواند از
عهده فعالیتهای عادی پیشدبستانی برآید.
•چنانچه کودک مبتال به یک بیماری واگیردار مانند التهاب لوزه یا زردزخم شده و
درمان نشده باشد یا کمتر از دو روز از تجویز آنتیبیوتیک گذشته باشد.
•بروز ورم معده و روده همراه با اسهال و استفراغ .پس از اینکه تغذیه کودک به
حالت عادی برگشت و حداقل تا  48ساعت اسهال و استفراغ نداشت ،میتواند به
پیشدبستانی برگردد.

حساسیتها

به علت احتمال بروز حساسیت ،مصرف آجیل به طور کلی در پیشدبستانی ممنوع است.
همچنین از مصرف عطر و ادکلنهای تند خودداری کنید ،زیرا ممکن است کارکنان و
کودکان به این بوها حساسیت داشته باشند.

پوشک و لوازم خواب

والدین/اولیا موظفند پوشک مورد نیاز کودک خود را به همراه اسباببازیهای آغوشی،
پتو ،عروسک و وسایل مشابه در اختیار پیشدبستانی قرار دهند.
جهت کسب اطالعات بیشتر درباره کودکان و بیماریها ،به وبسایت

 vgregion.se/hyfsرجوع کنید یا بروشور « »När ditt barn blir sjuktرا از
پیشدبستانی دریافت و مطالعه نمایید.
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همکاری با والدین/اولیا

ما نهایت تالش خود را برای ایجاد همکاری نزدیک بین والدین/اولیا و پیشدبستانی به
کار میگیریم .این همکاری میتواند به اشکال مختلف صورت بگیرد و هدف آن افزایش
تأثیر و مشارکت والدین/اولیا در پیشدبستانی میباشد .در طول سال ،چند بار از شما
دعوت میشود در جلسات بحث پیرامون رشد فرزندتان شرکت کنید و در صورت لزوم،
میتوانید جلسات بیشتری نیز درخواست کنید .ارتباط روزانه با کارکنان در زمان ایاب و
ذهاب نیز فرصت خوبی برای اطالع از پیشرفت کودک و فعالیتهای روزانه او به شمار
رود.
می 
لطفا ً چنانچه پیشنهاد یا نظری درباره پیشدبستانی دارید ،حتما ً با کارکنان در میان
بگذارید .همچنین میتوانید از طریق نشانی  boras.se/forskolaنیز با مدیر پیشدبستانی
تماس بگیرید یا پیشنهادها و نظرات خود را به «اداره آموزش پیشدبستانی بوروس» اعالم
کنید.
یک بار در سال از تمامی والدین/اولیا دعوت میشود در یک نظرسنجی شرکت کنند؛
در این نظرسنجی ،دیدگاه والدین/اولیا نسبت به نحوه اداره پیشدبستانی و میزان رضایت
کودکان سنجیده میشود« .نظرسنجی اقلیم مدرسه» نقش مهمی در توسعه سازمان ما
ایفا میکند و از کلیه والدین/اولیا دعوت میشود کمی وقت بگذارند و به پرسشهای این
نظرسنجی پاسخ دهند.

( Barnhälsaسالمت کودکان)

پیشدبستانیهای شهر بوروس میتوانند از تیم معلمان و روانشناسان آموزش استثنایی
 Barnhälsaبهره بگیرند .این افراد با ظرفیتی کنشگرانه و پیشگیرانه کار میکنند و
اقداماتی که انجام میدهند در سطح تکتک کودکان ،گروههای کودکان و در سطح
سازمانی صورت میگیرد Barnhälsa .با «مرکز آموزش چندزبانه» (Centre for
،)Multilingual Learning – CFL  IFOکودکان و نوجوانان (IFO Children and
 ،)Adolescentsکلینیکهای اطفال ( )BVCکلینیکهای خانواده همکاری دارد.

گزارشدهی الزامی

کارکنان پیشدبستانی به موجب قانون موظفند هر گونه مورد مظنون به در خطر بودن
کودکان ،از جمله سوء استفاده یا کمتوجهی ،را گزارش کنند .کارکنان پیشدبستانی
همچنین میبایست اطالعات مرتبط با تحقیقات انجامشده توسط خدمات اجتماعی را نیز
افشا نمایند.
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وظیفه رازداری

کلیه کارکنان پیشدبستانی موظف به رازداری میباشند .تمامی کارکنان میبایست در
ابتدای اشتغال به این کار ،یک اظهارنامه رازداری امضا نمایند .معلمان جایگزین و
کارآموزان نیز از این امر مستثنی نیستند.

بیمه

کودکان در مسیر ایاب و ذهاب پیشدبستانی و نیز در زمان حضور در پیشدبستانی در
برابر حوادث بیمه هستند .این بیمه دارای پوشش سفرهای علمی نیز میباشد .در صورت
بروز حادثه ،والدین/اولیا مسئولیت دارند صدمات ایجادشده را به شرکت بیمه گزارش
کنند .اطالعات بیشتر و جزئیات تماس در وبسایت  boras.seدر منوی

 Utbildning och förskolaذکر شده است.

اطالعات تماس والدین/اولیا

پیشدبستانی باید همواره اطالعات تماس والدین/اولیا را بهروز نگه دارد تا در مواقع
اضطراری بتواند با آنها تماس بگیرد .جهت ارائه یا بهروزرسانی اطالعات تماس خود،
به خدمات الکترونیکی موجود در نشانی  boras.se/sjalvserviceرجوع کنید.

خاتمه استفاده از خدمات

چنانچه قصد دارید کودک خود را به پیشدبستانی نیاورید ،باید یک دوره خاتمه  30روزه
را رعایت کنید .برای ثبت خاتمه استفاده از خدمات در «اداره آموزش پیشدبستانی» ،به
خدمات الکترونیکی موجود در نشانی  boras.se/sjalvserviceرجوع کنید .همچنین،
مراتب را به پیشدبستانی یا مدیر آن نیز اطالع دهید.

«پینگپنگ»

بستر آموزشی «پینگپنگ» این امکان را برای شما فراهم میآورد تا روند رشد و آموزش
کودک خود را دنبال کنید« .پینگپنگ» یک بستر پیامرسانی دیجیتال است که در آن
تصاویر ،نامههای ماهانه و سایر اطالعات مهم برای والدین/اولیا توسط پیشدبستانی آپلود
میشود.
جهت آشنایی بیشتر با «پینگپنگ» و ایجاد اشتراک ،به نشانی boras.se/sjalvservice
رجوع کنید.
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سلفسرویس

جهت دسترسی به خدمات الکترونیکی شهر بوروس ،میتوانید به نشانی

 boras.se/sjalvserviceرجوع کنید.
خدمات الکترونیکی این تسهیالت را برای شما فراهم میکند:
• درخواست ثبت نام در پیشدبستانی یا خاتمه استفاده از خدمات
•ایجاد تغییر در برنامه زمانی
•بهروزرسانی اطالعات تماس خود
•ارائه اطالعات مربوط به درآمد
•ورود به سیستم «پینگپنگ»
در صورت استفاده از خدمات الکترونیکی ،زودتر به درخواستهای شما رسیدگی
میشود و بهتر میتوانید اطالعاتی را که ارائه نمودهاید مرور کنید و پیشدبستانی نیز به
آخرین اطالعات درباره شما دسترسی خواهد داشت.


عکس گرفتن

فقط کارکنان مجازند از فعالیتهای روزانه پیشدبستانی عکسبرداری/فیلمبرداری کنند و
این کار صرفا ً با هدف ثبت روند رشد و آموزش در سیستم «پینگپنگ» صورت میگیرد.
عکسبرداری توسط عکاسان خارج از پیشدبستانی یا والدین/اولیا مجاز نیست .چنانچه
مطبوعات از پیشدبستانی بازدید کنند ،والدین/اولیا باید برای انتشار تصاویر اجازه بدهند.
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لباس مخصوص آب و هوای مختلف

در اینجا به نکاتی در خصوص لباسهای مورد نیاز کودک در پیشدبستانی اشاره میشود.

تابستان

کاله آفتابی
تیشرت نازک آستینبلند و شلوار نازک.
کرم ضد آفتاب
بهار/پاییز

کاله بافتنی نازک
دستکش انگشتی/دستکش کامل
شلوار بیرون/بلوز و شلوار

ژاکت
سوییشرت/لباس پشمی ضخیم
جوراب چکمه
کرم ضد آفتاب
زمستان

دستکش انگشتی/دستکش کامل ضخیم 2 ،جفت
جوراب چکمه
لباس سرهمی زمستانه
سوییشرت/لباس پشمی ضخیم
کاله بافتنی ضخیم

لباس اضافی

• لباس بارانی (ترجیحا ً آستردار) مخصوص پاییز و بهار
•چکمه الستیکی (ترجیحا ً آستردار) مخصوص پاییز و بهار
•جوراب ،دو جفت
•لباس زیر ،سه جفت (در صورت عدم استفاده از پوشک)
•شلوار داخل خانه ،دو جفت
•سوییشرت
•دو تیشرت

جهت حفظ ایمنی ،توصیه میشود لباس را داخل کیسههای پالستیکی قرار ندهید!
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دوست دارید بیشتر بدانید؟

حتما ً سؤاالت خود را با کارکنان یا مدیر پیشدبستانی مطرح کنید.
در وبسایت  boras.se/forskolaنیز اطالعات بیشتر و پرسشهای متداول مطرح شده
است .بسیاری از مسائل عملی از طریق خدمات الکترونیکی ارائهشده در

 boras.se/forskolaو  boras.se/sjalvserviceقابل رفع است .لطفا ً اگر کارت بانکی یا
کارت شناسایی الکترونیکی ندارید ،با مسئول هماهنگی پیشدبستانی تماس بگیرید .جهت
اطالع از نحوه تماس ،به وبسایت  boras.se/forskolaیا صفحه اصلی شهر بوروس
رجوع کنید.ع رجرجو
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اداره آموزش پیشدبستانی
Olovsholmsgatan 32نشانی مراجعه
033 35 70 00شماره تلفن
boras.se/forskola وبسایت

2018Kommuntryckeriet  چاپAnne Brink  صفحهآراییScandinav, Matton عکس

