
برای اولین بار به مدرسه رفتن.
نکات و حقایق مفید برای والدین و دانش آموزان پیش دبستانی آن ها

به زودی کودک نوپای شما برای اولین به مدرسه خواهد رفت. این یک لحظه خاص است که می تواند سؤاالتی در ذهن 
شما به وجود آورد. امیدواریم پاسخ شما در کتابچه »برای اولین بار به مدرسه رفتن« وجود داشته باشد: شما نکات و 

مهارت های مفید، داستان های واقعی و اطالعات شفافی در آن پیدا خواهید کرد. این بروشور ترجمه شده به زبان شما به 
عنوان راهنمای اولیه شما عمل می کند.

»مابهخوبیازفرزندشمامحافظتمیکنیم«  
Drongen ،Basisschool Klaverdries خانم ِاِلن، معلم

»من در کنار مأمور مراقبت از کودک اطمینان حاصل می کنم که تمام کودکان در مدرسه احساس آرامش داشته 
باشند و به خوبی رشد و پرورش یابند. من درست مانند پرنده ای هستم که جوجه های خود را در زیر پرهای خود 
گرفته است. من همچنین به رابطه خوب با والدین اعتقاد دارم. چیزی که باعث آسان تر شدن گفتگو کردن می شود. 
به همین دلیل عاشق این هستم که والدین پس از مدرسه از کالس بازدید کنند و کودکان آنچه انجام می دهند را 

نشان دهند. چهره های درخشان آن ها فوق العاده است.«

»یکمعلمویژهبرایکمکبهافرادی
ناآشنابهزبانوجوددارد«

اوال بودانوویچ، مادر آملیا

»آملیا دو ماه دیگر به مدرسه می رود. ما یکبار در ماه گذشته از مدرسه بازدید کرده ایم. رفتار معلم و مدیر 
مدرسه بسیار دوستانه بود. و آن همه اسباب بازی های جدید زیبا: درست چیزی که آملیا دوست دارد. ما در خانه 
به لهستانی صحبت می کنیم. چند نفر از دوستان فالندرزی ام در روز بازدید همراه من بودند و در ثبت نام به من 

کمک کردند. یک معلم ویژه در مدرسه وجود دارد تا در صورت لزوم از نظر زبانی به شما کمک کند.«

پنج سؤال والدین
1   فرزند من به زبان هلندی صحبت نمی کند. آیا می تواند در 

پیش دبستانی شرکت کند؟

بله، البته. فرزند شما از طریق بازی کردن در مدرسه به سرعت زبان 
هلندی را می آموزد. اغلب مدارس، آموزش زبان هلندی را به کودکانی 

که نیازمند یادگیری این زبان هستند ارائه می دهند.

2   آیا پوشک و چرت بعدازظهر در مدرسه ارائه می شود؟

بعضی از کالس های پیش دبستانی دارای محل خواب 
هستند و بعضی از آن ها این محل را ندارند. اگر فرزند 

شما همچنان به چرت بعدازظهر نیاز داشته باشد، 
می تواند برای شروع به صورت نصف روز در مدرسه 

حضور داشته باشد. شما می توانید در مورد این 
گزینه ها با معلم صحبت کنید. بسیار خوب است که در 
مورد توافق های مربوط به آموزش استفاده از توالت 

نیز سؤال کنید. اگر فرزند شما همچنان پوشک می شود 
نیز می تواند در مدرسه شرکت کند. با این وجود، توصیه 
می شود آموزش استفاده از توالت در خانه و زمانی که 

کودک آماده است انجام شود.

3   شهریه پیش دبستانی چند است؟

وسایل و اردوهای مدرسه که برای رسیدن به اهداف رشد ضروری 	 
هستند رایگان است.

مدرسه می تواند هزینه ای معقول برای وعده های غذایی گرم، 	 
نوشیدنی ها و نظارت در طول ساعت ناهار درخواست دهد.

هزینه سفرهای فوق برنامه مدرسه یا مجله ها از ۴۵ 	 
یورو در هر سال تحصیلی بیشتر نخواهد شد.

کیف های مدرسه و کفش های باشگاه با هزینه 	 
شما تهیه می شود.

خانواده های کم درآمد می توانند در صورت دارا بودن 
شرایط خاصی، پشتیبانی مالی دریافت کنند. به این 

پشتیبانی مالی، بورسیهدانشآموز گفته می شود. این 
مقدار تا ۹۳٫۲۱ یورو )برای سال تحصیلی ۲۰۱۶-۲۰۱۷( برای 

دانش آموز پیش دبستانی می رسد.
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این بسته همچنین شامل این موارد است:
یککارتداستانمدرسه. »روز شما در مدرسه چگونه بود؟« این سؤال برای دانش آموزان پیش دبستانی سؤال آسانی نیست. 

 مجسم کردن فضای مدرسه می تواند باعث تسهیل در گفتگوی شما شود. پس از مدرسه، با هم به تصاویر روی کارت نگاه کنید. 
در مورد آنچه فرزند شما در کالس، زمین بازی یا غذاخوری مدرسه انجام داده است سؤاالتی بپرسید.

استیکرها. آیا فرزند شما مرتب کردن خود را خوب انجام داد؟ 
یا آیا توانست لباس زیر خود را خشک نگه دارد؟ با یک استیکر به او جایزه دهید.

کتابراهنمایوالدینبهزبانساده: برای اولین بار به مدرسه رفتن. 
اطالعات بیشتر، نکات بیشتر و داستان های بیشتر را اینجا مشاهده کنید.

 4   بهترین زمان برای مدرسه رفتن 
فرزندم چه زمانی است؟

فرزند شما می تواند از دو و نیم سالگی به پیش دبستانی برود. 
تاریخ های ثابتی برای شروع حضور دانش آموزان پیش دبستانی جدید 
وجود دارد: اولین روز مدرسه بعد از هر تعطیالت مدرسه، اولین روز 

مدرسه در فوریه و اولین روز مدرسه پس از روز معراج..

شما به عنوان والدین در انتخاب مدرسه آزاد هستید. با این وجود، باید 
همواره از رویه های ثبت نام پیروی کنید. این رویه ها بسته به مدارس و 

مناطق مختلف با هم تفاوت دارد. توصیه می شود در زمان یک سالگی 
 Kind en.فرزند خود در مورد این موضوع اطالعات کسب نمایید

Gezin نیز در این زمینه اطالعات و راهنمایی ارائه می دهد.

 5  چرا پیش دبستانی برای آینده آموزشی 
فرزند من مهم است؟

معلم فرزند شما را تشویق می کند که تجربه کند، پشتکار داشته باشد 
و به صورت انتزاعی فکر کند. بر همین اساس، فرزند شما لذت و 

موفقیت را در آموزش تجربه می کند. چیزی که باعث آسان تر شدن 
آموزش در آینده خواهد شد.

زبان نیز در مدرسه آموزش داده می شود: چگونه باید با بزرگ ساالن یا 
سایر کودکان صحبت کنید؟ پایه زبان قوی باعث آسان تر شدن تفکر و 

مطالعه می شود. شرکت منظم فرزند شما در پیش دبستانی باعث 
عادت کردن او با ساختار زندگی مدرسه می شود.

مایلید زبان هلندی 
بیاموزید؟
 از طریق 

 www.huizenvanhetnederlands.be 

یک مدرسه برای آموزش بزرگ ساالن در 
محله خود پیدا کنید یا آدرس این 
مدارس را از مدرسه فرزند خود 

سؤال نمایید.


