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 VVE روضة األطفال وتربية

هل تأتي للعب؟

أين يمكنني طرح أسئلتي؟ 
يمكن طرح أسئلتك عند زيارة مكتب االستشارة الصحية. 

يمكن أيًضا العثور على معلومات حول روضة األطفال وتربية 
VVE على موقع البلدية اإللكترونية: www.arnhem.nl، ابحث 

عن peuteropvang )روضة األطفال(. يمكن طرح أسئلتك عبر 
رقم الهاتف 0800-1809. 

إذا كنت ترغب في مساعدة Goed Geregeld Arnhem يرجى 
إرسال بريد إلكتروني إلى ikwilhulp@ggarnhem.nl أو 

االتصال هاتفًيا برقم 026-3217999.



 روضة األطفال 
ما هو روضة األطفال؟

روضة األطفال هي مكان يذهب األطفال الصغار إليه للعب. تسمى 
أيًضا بقاعة اللعب لألطفال الصغار أو دار الحضانة. يمكن لجميع 

األطفال أن يذهبوا إلى روضة األطفال ابتداء من سن عامني. 

ملاذا يجب أن يذهب طفلي إلى روضة األطفال؟ 
يذهب األطفال إلى روضة األطفال للعب والتعّلم. هناك يحلون 

ألغاز الصور املقطوعة ويغنون ويقرؤون مًعا ويلعبون في الهواء 
الطلق. ويتعلمون كلمات كثيرة. كما أنهم يتعلمون اللعب مع أطفال 
آخرين. هذا من املهم لكي تكون البداية الالحقة في املدرسة جيدة. 

أين توجد روضة األطفال؟ 
توجد في أرنهم رياض أطفال كثيرة. تجد مقًرا في كل أحياء. 

يرجى االنتباه عند اختيار املقر إذا توفر فيه كل من روضة 
األطفال وتربية VVE. تجد هذه املقرات في موقع بلدية أرنهم 

على اإلنترنت. 

ما هي التكاليف؟ 
يذهب الطفل إلى روضة األطفال خالل ثالثة أو أربعة 

أنصاف يوم في األسبوع. تتعلق التكاليف بمقدار دخلك. 
هناك جدول لهذا الغرض. يمكن لبعض اآلباء الحصول على 

عالوة حضانة األطفال. 

يمكن ملوظفي Goed Geregeld bij Rijnstad مساعدتك في 
التسجيل وطلب عالوة حضانة األطفال. 

VVE تربية 
ما هي تربية VVE؟ 

 VVE هي اختصار للتربية قبل املدرسة وفي مرحلتها األولى.

 بمعنى أن األطفال يحصلون على مساعدة إضافية في روضة 
األطفال وفي املدرسة. 

ملاذا يحصل طفلي على تربية VVE؟ 
يحيل مكتب االستشارة الصحية الطفل إلى تربية VVE إذا كان بحاجة 

إلى دعم إضافي. في األغلب يرجع السبب إلى عدم تطور لغة الطفل 
كما ينبغي. يمكن أيًضا أن يتعلق األمر بشيء آخر. سيحصل طفلك 

في روضة األطفال على املساعدة التي يحتاج إليها. 

أين يحصل طفلي على تربية VVE؟
تربية VVE متوفرة في بعض رياض األطفال. هي ليست 

متوفرة في كلها. يمكن البحث عنها في موقع البلدية على 
اإلنترنت. أو يمكن االستعالم عنه في مكتب االستشارة 

الصحية أو في روضة األطفال نفسها. 
ما هي التكاليف؟ 

من املهم أن يأتي طفلك إلى روضة األطفال كثيًرا. لهذا ستحصل 
على تخفيض على السعر إذا حضر طفلك أثناء أربعة أنصاف يوم. 

تتعلق التكاليف بمقدار دخلك. هناك جدول لهذا الغرض. يمكن 
لبعض اآلباء الحصول على عالوة حضانة األطفال. 

يمكن ملوظفي Goed Geregeld bij Rijnstad مساعدتك في 
التسجيل وطلب عالوة حضانة األطفال. 

ما يجب علّي فعله كوالد؟ 
سنعمل مًعا في سبيل مساعدة طفلك. إذا عملنا مًعا بشكل جيد 

فسيبدأ طفلك بشكل أفضل في املدرسة. سيتشاور الطاقم التربوي 
معك في روضة األطفال. ستشارك بصفتك والًدا أو والدة في دورة 
اآلباء أو تتعلم بطرق أخرى كيف يمكنك دعم طفلك. يمكن االطالع 

على الخيارات في املوقع اإللكتروني لبلدية أرنهم أو في املنشور 
 .)VVE يشارك اآلباء في تربية( ”Ouders doen mee met VVE“


