مكان في رتاض األطفال بأوسلو
إن روضة األطفال هي عوض توبهوي تقهدم أثنها النههار لططفهال
الههذت تتههواوم أعمههاره بههي  6-0سههنوات .و الووضههة ه هي الحلقههة
األولهههى مههه سلغهههلة التعلهههي  ،وههههي مهمهههة إلعهههدا األطفهههال لبداتهههة
المدرسة اتبتدائية.
وفي روضة األطفال ،تتلقى األطفال رعاتة جيد مه دبهل البهال ي
الههواعيي له ه  .وتمك ه لططفههال اللعههب والمرههاركة فههي العدتههد م ه
األنرطة المختلفة بينما تتعلمون الل ة النووت ية في نفس الودت.
وساعات العمل في رتاض األطفال الحكوميةتكون م  7:30إلى
5:0
فىىىىىىىى
متىىىىىىىى يمكىىىىىىىى للطفىىىىىىىى أن يبىىىىىىىىاأ اىىىىىىىى يىىىىىىىى
إن العدتههد م ه رتههاض األطفههال لههدته أمههاك لططفههال البههال ي 10
أشهههو أو أكثههو .إذا كنههت تحتههاإ إلههى مكههان ألطفههال أس ه و سههنا،
فيمكنههك اتلتحههاق بال معيههة المغههيحية للعمههل مههع الثقافههات المتعههد
) (KIAالتي تقع فهي وسه مدتنهة أوسهلو .وهنها ،،تمكه أن تلتحهم
الطفل البال م العمو  3أشهو.
م ه تكلفة إلتح ق

ف

ف بروضة

إنتكلفة الطفل بووضة األطفالتبلغ  2730كوونة شهوتا كحد أدصى
 .إذا كههان كلههك مههنخف أو لههدتك عههد مهه األطفههال بالووضهههة،
فيمكنك أن تحصل على سعو أدل .وم حم البع اتلتحادبوتهاض
األطفالم انا.
وتمكنك أن تطلع علىالغعو المتودع للتكلفةوذلك على المودع
اإللكتووني للمحاف ة:
www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-ogbetaling
وروضة ) ) (KIAلدتها أسعار كاسة تحتغب وفقا لفتو اتلتحاق.
لب لحصو عل مك ن بروضة

ف

إن الموعد النهائي لطلب الحصول على مكهان بوتهاض األطفهال ههو
 1مههار  .وإذا ا تقههدمت دبههل الموعههد المحههد  ،وكههان طفلههك تبل عههام
واحد أو أكثو في شهو نوفمبو م العام نفغ  ،فغهوت تحصهل علهى
مكان بووضة األطفال بد ا م أغغطس  -نوفمبو.

وإذا فاتك الموعد النهائي فيمكنك تتقدم بطلب لكنه دهد تغهت وق ودتها
أطول دبل أن تغتطيع الحصول على مكان بالووضة.
وفي ( )KIAتمكنك أن تطلب مكان في الووضة في أي ودت على
مدار العام.
وعلههى المودههع اإللكتوونههي للمحاف ههة سههوت ت ههد لمحههة عامههة ع ه
رتاض األطفال وأت تقع  .وسوت ت د أتضا معلومات ع مختله
رتههاض األطفههال ،بمهها فههي ذلههك مواعيههد العمههل واألعمههار المحههد
للحصول على مكان بوتاض األطفال.
www.oslo.kommune.no/barnehage
والتقههدم لوتههاض األطفههال تكههون عهه طوتههم المودههع اإللكتوونهههي
للمحاف ة .
إذا كنت بحاجة إلى مغهاعد لتقهدت الطلهب توجهى اتتصهال بمكتهب
الخدمات في الحي الذي تغك في .
.

