
Çocuk bakım yeri ve VVE

Sen de oynamaya 
gelir misin?
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Sorularımı nereye yöneltebilirim?  

Konsültasyon bürosuna gittiğinizde soru sorabilirsiniz. 

Çocuk bakım yeri ve VVE hakkındaki bilgiyi ayrıca  
belediyenin web sayfasında da bulabilirsiniz:  
www.arnhem.nl, sorgulama kelimesi peuteropvang.  
Bir de 0800-1809 sayılı telefona da sorularınızı  
sorabilirsiniz. 

Goed Geregeld Arnhem’den destek istediğinizde 
ikwilhulp@ggarnhem.nl -e-posta adresine ileti  
gönderirsiniz veya 026-3217999 no’lu telefonu ararsınız.



 VVE

VVE nedir? 
VVE Okul Öncesi ve Erken Okul Eğitimi’nin kısaltılmasıdır. 
Bu da, çocuklara çocuk bakım yerinde ve okulda fazla-
dan yardım verilmesi anlamına gelir.

Çocuk bakım yeri nerededir?
Arnhem’de oldukça çok çocuk bakım yeri vardır. Tüm 
semtlerde bir şube bulunur. Ancak seçim yaparken bu 
şubede belediyenin çocuk bakım yeri ve VVE’si bulunup 
bulunmadığına dikkat edin. Arnhem Belediyesi’nin web 
sayfasında bu şubelerin hangileri olduğunu görürsünüz.

Ücreti nedir?  
Çocuk bakımı haftada üç veya dört yarım gündür. 
Ödeyeceğiniz ücret gelirinize bağlıdır. Konuyla ilgili bir 
çizelge bulunmaktadır. Bazı veliler çocuk bakım katkısı 
alabilirler. 

Goed Geregeld bij Rijnstad kurumundaki görevliler 
kayıt ve çocuk bakım katkısı başvurusu konularda 
size yardımcı olabilir.

Çocuğuma neden VVE verilir? 
Çocuğun fazladan bir yardıma ihtiyacı olması halinde 
konsültasyon bürosu ona, VVE sevki verir. Bu sevk genel-
likle çocuğun dili tam gelişmediğindendir. Ancak başka 
gerekçe de olabilir. Çocuk bakım yerinde çocuğunuza 
ihtiyaç duyduğu yardım sağlanır. 

Çocuğum VVE’yi nereden alacak?
Bazı çocuk bakım yerlerinde çocuk VVE yardımı alabilir. 
Ancak bu her çocuk bakım yerinde mümkün değildir.  
Bu durumu belediyenin web sayfasında da bulabilirsiniz. 
Veya konsültasyon bürosundan veya çocuk bakım  
yerinden de sorabilirsiniz. 

Ücreti nedir?  
Çocuğunuzun çocuk bakım yerine sıkça gelmesi önemlidir. Bu 
nedenle dört yarım gün buraya geldiğinde size indirim yapılır. 
Ödeyeceğiniz ücret gelirinize bağlıdır. Konuyla ilgili bir çizelge 
bulunmaktadır. Bazı veliler çocuk bakım katkısı alabilirler.

Goed Geregeld bij Rijnstad kurumundaki görevliler kayıt  
ve çocuk bakım katkısı başvurusu konularında size  
yardımcı olabilir.

Veli olarak neler yapmam gerekir?
Çocuğunuza yardımcı olmak için sizinle işbirliği yaparız. Hep 
birlikte iyi bir işbirliği yaptığımızda, çocuğunuz okulda daha 
iyi bir başlangıç yapacaktır. Çocuk bakım yerindeki pedagoji 
görevlileri sizinle bir görüşme yaparlar. Veli olarak bir veli 
kursuna katılırsınız veya çocuğunuzu nasıl destekleyebilece-
ğinizi başka bir şekilde öğrenirsiniz. Arnhem Belediyesi’nin 
web sayfasında veya Ouders doen mee met VVE’ (Veliler de 
VVE’e katılırlar) adlı broşürde konuyla ilgili hangi seçeneklerin 
bulunduğunu görürsünüz. 

 Çocuk bakım yeri

Çocuk bakım yeri nedir?
Çocuk bakım yeri miniklerin oynamaya gittikleri bir  
yerdir. Bazen buna çocuk oynama yeri veya kreş de 
denilir. 2 yaşından itibaren tüm çocuklar çocuk bakım 
yerine gidebilir. 

Çocuğunuz çocuk bakım yerine niçin gitmeli?
Çocuklar oynamak ve öğrenmek için çocuk bakım yerine 
giderler. Burada yap boz yaparlar, şarkı söylerler,  
birlikte okurlar ve dışarıda oynarlar. Birçok kelime  
sözcük öğrenirler. Ayrıca başka çocuklarla birlikte  
oynamayı da öğrenirler. Bu da ileride okula hazırlıklı 
başlamak için önemlidir. 


