
Toveshøj و Gellerup أولياء األمور األعزاء يف

تذكر أنه عليك تسجيل طفلك للحصول عىل مكان للرعاية يف الحضانة أو 

الرعاية النهارية يف موعد أقصاه 3 أشهر قبل أن يتم طفلك عامه األول. 

وإال فال بد أن يبدأ طفلك يف عرض تعليمي إلزامي حسب القانون.

ميكنك أن تقرأ املزيد عىل املوقع aarhus.dk/obl أو عىل ظهر هذا 

املنشور اإلعالين.

عرض تعليمي إلزامي

تذكر
اإللكرتوين يف e-Boksسوف تتلقى رسالة عىل الربيد 



عليك أن تقوم بتسجيل طفلك للحصول عىل مكان يف حضانة 

أو مركز رعاية نهارية يف موعد أقصاه 3 أشهر قبل أن يتم عامه 

األول. ميكنك القيام بالتسجيل عىل املوقع اإللكرتوين لهيئة 

تخصيص األماكن مبراكز الرعاية

إنه من املهم أن تقوم بتسجيل طفلك للبدء يف نفس الشهر الذي 

سيتم فيه طفلك عامه األول.

مكان اقتصادي )مجاين أو مخّفض(

لديك فرصة التقدم بطلب للحصول عىل مكان اقتصادي 

والحصول عىل تخفيض يف قيمة الدفعة الشهرية لرعاية طفلك.

بداية آمنة يف الحضانة أو مركز الرعاية النهارية

عندما يبدأ طفلك يف الحضانة أو مركز الرعاية النهارية سيضمن 

لكم العاملني أن تحصل أنت وطفلك عىل بداية آمنة. تتكون 

الحياة اليومية من كال من اللعب الحر واألنشطة املشرتكة. 

سيكون لطفلك أصدقاء وسيتدرب عىل اللغة الدمناركية وسيصبح 

جزءاً من مجموعة. األطفال الذين ذهبوا إىل الحضانة أو مركز 

الرعاية النهارية يدبرون أنفسهم بشكل جيد عندما يذهبون إىل 

املدرسة.

قم بتسجيل طفلك يف حضانة أو 
مركز رعاية نهارية

1

إذا مل تقم بتسجيل طفلك للحصول عىل مكان بالحضانة أو مركز 

الرعاية النهارية قبل املهلة املحددة، فعىل طفلك أن يبدأ يف 

عرض تعليمي إلزامي.

يف العرض التعليمي اإللزامي سيشارك طفلك يف األنشطة اليومية 

والروتينية للحضانة.

باإلضافة إىل ذلك يتضمن العرض التعليمي عىل اآلت¬¬¬ي:

يجب أن يذهب طفلك إىل الحضانة ملدة 25 ساعة 	 

أسبوعياً.

يجب أن يشارك طفلك يف مسار حيث سيتعلم فيه 	 

التقاليد واألعياد والقيم الدمناركية. سوف يركز املسار أيضا 

عىل لغة طفلك وتعلمه وتطوره.

يجب عىل كالً من الوالدين املشاركة يف مسار إرشادي 	 

إلزامي وذلك بالتعاون مع الحضانة.

العرض التعليمي اإللزامي عرض مجاين، ولكن عليك أن 	 

تدفع مثن الطعام وإحضار الحفاظات. 

وفقاً للامدة 44f الفقرة 3 من قانون الرعاية النهارية 	 

فهناك إمكانية أن تتوىل رعاية طفلك بنفسك. ويجب أن 

تفي الرعاية بنفس متطلبات العرض املقدم من البلدية. 

وسيتم اإلرشاف عىل هذه الرعاية.

الحضور إلزامي ألولياء األمور واألطفال

يجب أن تكون منتبها إىل أن الحضور إلزامي للوالدين والطفل.

وهذا يعني أنه إذا غاب طفلك أو إذا مل تشاركوا أنتم كأولياء 

أمور يف املسار اإلرشادي املخطط له، فسوف يؤدي ذلك إىل 

وقف إعانة األطفال املقدمة لكم.

العرض التعليمي اإللزامي
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إذا كان لديك أي استفسار فيمكنك االتصال بهيئة التخطيط 

وتخصيص األماكن للطالب: 

رقم الهاتف: 22 22 40 89

يوم اإلثنني والثالثاء والخميس من الساعة 9.00 إىل الساعة 

11.00

ميكنك أيضاً التحدث مع الزائرة / املمرضة الصحية الخاصة بك 

عن الرعاية النهارية أثناء زيارتها لكم عندما يتم طفلكم شهره 

التاسع.

aarhus.dk/obl :اقرأ املزيد عىل املوقع اإللكرتوين

االتصال
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aarhus.dk/skrivop: (Pladsanvisningen)


