العرب ّية
معلومات عن تكاليف خدمة الرعاية خالل النهار ممكن
الحصول عليها لديهم ،ولكن البلديّة تدفع قسم من التكاليف
عندما يلتحق أألطقال عندهم .معلومات أكثر عن خدمة
الرعاية خالل النهار والقوانين بخصوص عملهم ممكن
الحصول عليها في الموقع أأللكتروني للدائرة المركزيّة
للروضات:
http://reykjavik.is/thjonusta/dagforeldrar-iوعند مكاتب مركز الخدمات في المدينةreykjavik.

مراكز الخدمات

مراكز الخدمات في أحياء المدينة ُتزوّ د خدمات متعددة
وخدمات مُتخصصة ومُنسقة مع السكان بخصوص التربيّة
والتعليم ،واإلزدهار والرياضة وأوقات الفراغ.

التعاون مع آألهالي

يوضع في الروضة تركيز كبير على بناء تعاون جيّد مع
جميع أألباء وأألمهات مع األخذ بعين اإلعتبار تقدم وسعادة
الطفل كمنارة .هذا التعاون بين أألهالي والروضات مبني
ُ
حيث أن أألهالي ُخبراء في أُمور
على أساس المُساواة
أوالدهم ومعلمي الروضة ُخبراء في المحيط التعليمي
لألطفال الصغار .قوّ ة كل روضة تظهر في تعدد وتنوّ ع
أألهالي وهناك عدّة طرق ممكن سلوكها لتفعيل هذه القوّ ة في
عمليّة التعاون بين الروضة وألعائلة.

أألطقال الذين يتكلمون لغة أُخرى غير اللغة أآليسلند ّية

معلومات لألهالي عن الروضة وعن
أإلقامة خالل النهار في حضانات
ريكيافيك

Árbær and Grafarholt, Bæjarhálsi 1,
هاتف رقم411-1200 :



Breiðholt, Álfabakki 12,
هاتف رقم411-1300 :



Grafarvogur and Kjalarnes, Langarima 21,
هاتف رقم 411-1400 :



Laugardalur and Háaleiti, Síðumúla 39,
هاتف رقم 411-1500 :



Miðborg and Hlíðar, Skúlagata 21,
هاتف رقم 411-1600 :



Vesturbær, Hjarðarhagi 45-47,
هاتف رقم 411-1700 :



ينبغي للروضة أن ُتأسس أألساس لتعلُّم اللغة أآليسلندية
لألطفال الذين يتكلمون لغة أخرى غير اللغة أآليسلندية
وتعريفهم للمجتمع أآليسلندي .الروضة أيضا سوف تدعم
وتقوي أألهل إلستخدام والحفاظ على لغة أألم لألطفال
وإحترام أصل هويتهم الثقافيّة .معلومات إضافيّة على الموقع
أأللكتروني:

 http://reykjavik.is/fjolmenning-iو www.allirmed.isleikskola

ما هي أوقات أإلقامة لألطفال في الروضة؟

أوقات الدوام وفتح الروضة العامة هي من الساعة 03:70
إلى الساعة  03:70وبمقدوراألطقال أن يكونوا في الروضة
لمدَّة  ½ 9-4ساعة في اليوم.

هل يوجد عطلة صيف ّية في الروضات؟

نعم ،كل أألطقال يملكون أربعة أسابيع عطلة صيفيّة .تختلف
الروضات فيما إذا ُتغلق خالل الصيف وألي ُمدّة .كل روضة
ُتقررفترة أإلغالق بالتشاور مع أألهالي.

هل يوجد عطالت أخرى في الروضات؟

نعم ،الروضات تكون مغلقة س َّتة أيام عمل في العام بسبب أيام
التخطيط والترتيب للموظفين ولهم ترخيص بتوزيع وتقسيم
هذه أأليام حسب الضرورة .والروضات مغلقة أيضا في أيام
العطل الرسمية.

هل ُتعرض خدمات أخرى لألطفال األصغر من  6أشهر
في ريكيافيك؟

توجد خدمة لألطفال أألصغر من  6شهور ُتدعى الرعاية
خالل النهار .وهم يعملون في القطاع الخاص ويأخذون أطفال
خالل النهارللرعاية في بيوتهم .أألشخاص في الرعاية خالل
النهار هم المسؤلين عن تسجيل وإلتحاق أألطفال عندهم.

الروضات الرجاء زيارة الموقع أأللكتروني:

http://reykjavik.is/thjonusta/innritun-i-leikskolareykjavikur).

الخاصة
الروضات
ّ

صة يجري في المدرسة نفسها
التسجيل في الروضات الخا ّ
وهناك ممكن الحصول على معلومات عن رسوم الروضة
والتي تساهم فيها بلديّة ريكيافيك .ألدائرة المركزيّة للروضات
تراقب الروضات الخاصة .للمزيد من المعلومات الرجاء
زيارة الموقع أأللكتروني:

http://reykjavik.is/sjalfstaett-starfandi-leikskolar-ireykjavik

هل هناك فرق بين الروضات؟

كل الروضات تتبع نفس القوانين ودليل المنهج الدراسي
ألرئيسي .من ناحبة أخرى لهم مجال للعمل المُستقل ولهم
أساليب وسياسات مُختلقة لممارسة المهنة .التعليم في الروضة
يجري من خالل اللعب والعمل الخآلّق والمُبدع ومن خالل
التم ّتع بمجموعة مُتنوعة من الخيارات التعليميّة.
كل الروضات تؤلف دليل للمنهج الدراسي .كل عا ّم تتحمل
الروضة مسؤليّة عمل ّ
خطة للعمل ومُوافق عليه من قِبَل
مجلس أألهالي ويتم تسليم ُه لمجلس التعليم.

المدينة.

http://reykjavik.is/leikskolar

سجل الطفل في الروضة؟
م ّتى ُي ّ

ُيسمح تقديم طلب للروضة ُمباشرة بعد تسجيل الطفل
وحصوله على الرقم الوطني .أألطفال ُيسجلّون في قائمة
إنتظارللحصول على مكان شاغر في الروضة ًعند بلوغه
عامة األول ويتم ترتيبهم على القائمة حسب يوم وسنة
الوالدة .بلد ّيةريكيافيك لديها سياسة بأن تضمن لكل أألطفال
إقامة وتسجيل في الروضة في العام الذي يبلغ فيه الطفل
عامه الثاني.

كيف تتم عمل ّية أإلدراج والتسجيل؟

أإلدراج والتسجيل في روضات المدينة يتم من خالل
ريكيافيك أأللكترون ّية ،الموقع أأللكتروني للخدمات في
ريكيافيك:

www.rafraen.reykjavik.is

ممكن الحصول على مساعدة في إمألء وتعبئة الطلب
أأللكتروني لإلقامة في الروضة في مكاتب خدمات المدينة
وفي مركز الخدمات في بلديّة ريكيافيك:
هاتف رقمBorgartúni 12-14, 400-0000 :

كم هي تكلفة وجود طفل في الروضة؟

هل من الممكن إختيار روضة للطفل؟

نعم ،الوالدين لهم مجال أإلختيار وإختيار الروضة التي
يعتقدون أنها تناسب طفلهم بأحسن شكل.

ما هي فترة إندماج الطفل في الروضة؟

عندما يبدأ الطفل في الروضة يؤخذ بعين اإلعتبار أنّ تبدأ
فترة أإلندماج للطفل وأن يكون الوالدين موجدين لدعم الطفل
في خطواته أألولى في مُحيطه الجديد في الروضة .كل
روضة لها أسلوبها الخاص في طريقة أإلندماج و ُتوضَح
لألهل هذه الترتيبات في المُقابلة أألولى .وينبغي أن تتوفر
خدمة الترجمة لألشخاص الذين ال يتكلمون اللغة اآليسلنديّة أو
أألشخاص الذين يستخدمون لغة أإلشارة.

معلومات عن رسوم الروضة موجودة على الموقع
أأللكتروني.

http://reykjavik.is/leikskolar (gjaldskrá).

تكاليف الروضة يعتمد على مدة إقامة الطفل في الروضة كل
يوم ولكن بلديّة ريكيافيك تدعم أألهل وتدفع قسم من التكاليف.

ما أألشياء المشموله في رسوم الروضة؟

 منهج التعليم والعناية بالطفل. وجبة الصباح ،وجبة العذاء ووجبة طعام خفيفة بعدالظهر.
 -دعم الطفل أو التعليم الخاص عند الحاجة.

ما هوعقد أإلقامة؟

عقد أإلقامة يُعقد بين الروضة والوالدين عندما بيدأ الطفل في
الروضة .فترة أإلشعار للطرفين إلنهاء عقد أإلقامة هي شهر
واحد على أألقل على أساس أن يكون ( 0أوّ ل) أو 01
(الخامس عشر) من الشهر.عند توقيع عقد أإلقامة يؤكد
الوالدين أنهم درسوا وفهموا قائمة أألسعار للروضات
والقوانين عن خدمات الروضات.
إذا لم ُتدفع الرسوم في الوقت المُحدّد ،تبدأ عملية تحصيلها.
والدائرة المركزيّة للروضات ودائرة أألنشطة بعد المدرسة
ّ
الحق في إنهاء عقد أإلقامة للطفل ،في حالة
في ريكيافيك لها
عدم الدفع .للمزيد من المعلومات عن قوانين خدمات

الروضة هي أول مرحلة من مراحل المدرسة
الروضة هي أول مرحلة دراس ّية من نظام المدارس وهي
لألطفال دُونَ سنّ المدرسة أإللزامي بنا ًء على قوانين
الروضات رقم  .8992/09الروضة ترعى تربية وتعليم
أألطفال بناء على طلب أألهالي ووفقا للقوانين ح ّتى يبدأوا
المدرسة اإللزام ّية في العام الذي يبلغون فية س َّتة سنوات.
البلد ّيات تتحمل مسؤلية أنشطة الروضة ولكن وزارة
الثقافة والتعليم ُتصدر دليل المناهج الدراس ّية لنشاط وعمل
الروضة و ُتق ّييمه.

الهدف ألرئيسي للترب ّية والتعليم في الروضة هو ما يلي:

 المتابعة والدعم الشامل لتطورأألطفال عن طريق المشاركةوالتعاون الوثيق مع أألهالي.
 إتاحة مجال لتنظيم التطوّ ر اللغوي وتعزيز تقدم القدرات في اللغةاآليسلنديّة.
 العناية بالحالة النفسيّة لألطفال ،فكريا وجسديا بتوافق معأإلحتياجات الفرديّة لكل طفل ليستمتع بطفولته.
 تعزيز آفاق المعرفة لألطفال وتقوية الوعي واإلدراك األخالقيلديهم.
 وضع أألساس لألطفال بأن يصبحوا معتمدين على أنفسهم،نشيطين ومشاركين فعالين ومسؤلين بالمجتمج الديمقراطي السريع
والمتواصل التقدم.
 تنمية مواهب أألطقال للتعبير عن أنفسهم واإلبداع لديهم من أجلغرض تقوية هويتهم ،التوعية الصحيّة ،والشعور باألمان والمقدرة
على التواصل أإلنساني.

هل الروضة للجميع؟
الروضة لكل األطفال بغض النظر عن القدرات النفس ّية
والجسد ّية ،الثقافة أو الدين.

روضات ريكيافيك

إدارة روضات ريكيافيك تتبع للدائرة المركز ّية للروضات
والتي ترعى كذلك ُمراقبة السياسات التخصصية .في الموقع
أأللكتروني للدائرة المركزية للروضات يوجد معلومات
مفصلّة عن واجبات الدائرة وقائمة بكل أسماء الروضات في

