
 
 مراكز رعاية الطفل لبلدية روردالن

طفلك والتعليم اإلضافي

مراكز رعاية الطفل لبلدية روردالن يطبقون برنامج تعليمي إيضافي للطفال. وهذا البرنامج الضافي يطبقه
 جميع مراكز رعاية الطفل لبلدية روردالن

 البرنامج التعليمي اإلضافيتمميزا

تلقي التعليم عن طريق مختصين بهذا البرنامج التعليمي
التعلم بطريقه مسلية ومفيدة

  عن طريق التركيز على بعض المواضيع األساسية للطفلمالتعلي
التركيز على تحسين اللغة الهولندية

التعلم في مكان يتيح للطفال اللعب فيه

التعاون مع الباء والمهات في تنمية وتعليم الطفل

بالتعاون بين الموظف التربوي وبين األهل ، سيحصل الطفل على التعليم والرشادات اللزمة حتى يستطيع
الطفل العتماد على نفسه

جميع المدارس البتدائية الصف الول والثاني التعاون مع 
 

نقل بيانات التنمية والتعليمة للطفل الى المدرسة البتدائيةيتم    
 سيحصل الطفل على الرشادات التعليمية اللزمةةوبالتعاون مع المدرس



شرح عن البرنامج التعليمي اإلضافي

البرنامج التعليمي الضافي هو برنامج للطفال الصغار ، الذين يحتاجون إلى الرعاية التعليمية الضافية
هؤلء األطفال سيتلقون هذا البرنامج التعليمي الضافي عن طريق اللعب والتسلية، حتى يصل الطفل الى 

المستوى التعليمي المطلوب في المرحلة التمهيدية. وهنا يتمكن الطفل من دخوله الصف الثالث في المدرسة
البتدائية.  الصف األول والثاني هو تعليم تمهيدي للصف الثالث

 من هذا البرنامج التعليمي الضافي هو اكتشاف األطفال الذين يحتاجون المساعد الضافية  التعليميةدوالمقصو
وهكذا يحصل الطفل على المساعدة في الوقت المناسب

 والنطقالكلمأخصائي 
 والنطق وهذا لتحسينم من أخصائي الكلةاألطفال الذين يتبعون البرنامج التعليمي الضافي سيتلقون المساعد

ق والنطملهولندية عند الطفل. واألهل سيتلقون دعوة لستشارة أخصائي الكلا ةالنطق واللغ

مرحلة ما قبل المدرسة
رهذه المرحلة تخص األطفال ما بين سن الثانية والثالثة من العم

البرنامج التعليمي الضافي سيتلقاه الطفل عن طريق مركز رعاية الطفل 
 والتعليمالخاصة بالتنميةعن طريق اللعب والتسلية سيحصل الطفل على ال رشادات  

 التعليم التمهيدي
وستهتم المدرسة بتعليم الطفل هذه المرحلة تخص األطفال في الصف األول والثاني في المدرسة البتدائية. 

ريقة منظمة وشاملةبط

consultatiebureau   سنوات4-0عيادة الطفال من  
 إن كان طفلك يحتاج للبرنامج التعليمي الضافي. ان كان طفلك يحتاج لهذا البرنامجسيحدد   عيادة األطفالفي 

 التعليمي، سيتم اجراء مقابلة مع األهل، لشرح األسباب
الطفلوهذا البرنامج التعليمي سيتلقاه الطفل في مركز لرعاية 

البلدية
البلدية هي المسؤلة عن هذا البرنامج التعليمي وهي التي وضعت الشروط التي تمكن الطفل من تلقي هذا

 البرنامج التعليمي
 رعاية الطفلمراكزوهذه الشروط معروفه لدى عيادة األطفال و 

الدعم المادي
للحصول على الدعم المادي من البلدية، هذا يتوقف على الدخل المادي والعمل للهل

المنسق لمركز رعاية الطفل يستطيع تزويدكم بالمعلومات حول هذا الموضوع


