
GO!  يقدم مركز رعاية األطفال إمكانية لرعاية األطفال في صاالت لعب األطفال العادية و صاالت لعب األطفال التي

يركز العرض  .Zeewolde، وزيوولدى Almere، وألميرا Lelystadفي ليليستاد  VEتقدم تعليم ما قبل المدرسة 

باإلضافة إلى ذلك، نسمح لألطفال باللعب معًا  سنوات. 4 و 2التعليمي على تطور األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 تعتبر صالة لعب األطفال نقطة انطالق جيدة إلى المدرسة االبتدائية. قدر اإلمكان في مجموعات تحت إشراف الخبراء.

 التعلم أثناء اللعب معا

 اللعب ممتع؛ اللعب هو التعلم، واللعب هو االكتشاف، واللعب هو أن تتطور!

يحفز طاقم  ي صالة لعب األطفال تشجيع الطفل على مواجهة تحديات جديدة وبالتالي اتخاذ الخطوة التالية في التطور.يتم ف

  التدريس الطفل على التطور على أفضل نحو ممكن، وفي حدود إمكانياته الخاصة.

الصباح أو الظهيرة القيام  يتم خالل يذهب الطفل الصغير إلى صالة لعب األطفال مرتين لمدة نصف يوم في األسبوع.

إن اللعب الحر في الداخل والخارج ال يقل أهمية عن األنشطة اإلبداعية مثل القص و  بجميع أنواع األنشطة مع األطفال.

يلعب  كما يتم إيالء الكثير من االهتمام للقراءة وغناء األغاني. اللصق، والرسم، وألعاب األلغاز المصورة، والصلصال.

كما يعتبر األكل والشرب  لكنهم يتعلمون أيًضا الجلوس في دائرة واالستماع إلى بعضهم البعض. ا في االركان.األطفال معً 

يتم وصف  و بفضل تصميم صالة لعب األطفال، يتم توفير بيئة لعب مليئة بالتحديات والمحفزات. معًا من األوقات الهامة

لصاالت لعب  ( و خطة العمل التربوية de Oranje Paraplu) !GOالسياسة التربوية العامة لـ   الطريقة التربوية في 

 األطفال.

 (VEتعليم ما قبل المدرسة  )

تقدم صاالت لعب  (.VE( في صاالت لعب األطفال التي تقدم تعليم ما قبل المدرسة )VEيتم تقديم تعليم ما قبل المدرسة )

على سنوات و يركز على وجه الخصوص  4إلى  2األطفال هذه تعليما يركز على التحفيز التنموي لألطفال من عمر 

ينتقل الطفل في سن الرابعة إلى مدرسة ابتدائية، ويفضل أن تكون تتبع منهج  التطور اللغوي، والعاطفي واالجتماعي.

إن العرض التعليمي اإلجمالي المقدم لطفل يتراوح  .2و  1في المجموعتين  VVEالتعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

إن الهدف هو السماح لألطفال  (.VVEعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة )سنوات هو ما نسميه الت 6إلى  2عمره من 

لقد اتخذ العرض التعليمي شكله استنادا على برنامج معتمد للتعليم  دون أي تخلف أو تعثر. 3بالذهاب إلى المجموعة 

بناًءا على  VEل المدرسة يقوم مركز رعاية األطفال بتقديم تعليم ما قب !VVE. GOالمبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

 طلب من البلدية.

سنة إلى  2.5بدًءا من  VVEيذهب األطفال الحاصلون على توصية للحصول على التعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

و يعتمد ذلك على مواعيد عمل  أنصاف أيام. 6إلى  4ساعة في األسبوع، موزعة على  16صالة لعب األطفال لمدة 

يتم إعطاء التوصية بالحصول على التعليم  ساعات مجانية. 8، 16و تتضمن هذه الساعات الـ  ألطفال.صاالت لعب ا

إذا لم يتم إعطاء التوصية بالحصول على  من قبل مكتب االستشارات الصحية. VVEالمبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

صالة لعب األطفال مرتين لنصف يوم في األسبوع ، فيمكن أن يذهب الطفل لVVEالتعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

 ouderbijdrage(الـ  بناًءا على دخل الوالد. )يتم تحديد  كحد أقصى.

ينطبق هذا على  ألطفال بالمجان.نظاما خاصا حيث يمكن لألطفال الذهاب إلى صالة لعب ا Lelystadيوجد في ليليستاد 

، الذين يندرج دخل آباؤهم تحت VVEاألطفال الذين لديهم توصية بالحصول على التعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

،  VVEفئة أقل دخل أو على األطفال الذين ليس لديهم توصية بالحصول على التعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة 

 انقر  للمزيد من المعلومات. يهم شروط الفقر.ولكن ينطبق عل

https://www.go-kinderopvang.nl/kinderopvang/peuterspeelzaal/pedagogisch-beleid/
https://www.go-kinderopvang.nl/wp-content/uploads/2019/04/Pedagogisch-werkplan-PSZ-april-2021-2.pdf
https://www.go-kinderopvang.nl/wp-content/uploads/2019/04/Pedagogisch-werkplan-PSZ-april-2021-2.pdf
https://www.go-kinderopvang.nl/tarieven-peuterspeelzaal/
https://www.go-kinderopvang.nl/tarieven-peuterspeelzaal/
https://www.go-kinderopvang.nl/wp-content/uploads/2019/05/Regeling-gratis-psz-voor-internet-mei-2019-2.pdf
https://www.go-kinderopvang.nl/wp-content/uploads/2019/05/Regeling-gratis-psz-voor-internet-mei-2019-2.pdf


 مجموعات المواهب

ي مبتكر لتطوير األطفال عرض تعليم Almereو الميرا  Lelystadتقدم مجموعات المواهب لدينا في ليليستاد 

نحن نقوم بعمل بذلك من خالل تطوير المواهب االجتماعية  الصغار، و ذلك لمنحهم بداية سريعة إلى المدرسة االبتدائية.

نحن نعمل عن كثب مع أولياء األمور حتى يتمكن األطفال من التطور على أفضل نحو  والمعرفية من خالل اللعب.

مجموعات المواهب مخصصة لألطفال الذين تتراوح  د واستمرار إلى المدرسة االبتدائية.هناك أيًضا تعاون جي ممكن.

 Lelystadيتم تنفيذ مجموعات المواهب إلى اآلن كتجربة، في خمسة مواقع في ليليستاد  سنوات. 4و  2أعمارهم بين 

(tPeutertalen  ،Finnjol،  وSpeelkajuit،  وZuidwester،  وDolfijntjes 1) و موقعين في الميرا ،

Almere (de Compositie و t Hof’) . زيد من المعلومات عن مجموعات المواهب في ليليستاد و للم الكتيبانظر

 .Almereمن المعلومات عن مجموعات المواهب في الميرا  للمزيد folderالـ 

 اعات العملس

هناك أجزاء من اليوم  إن لدى صاالت لعب األطفال الخاصة بنا ساعات عمل مختلفة، والتي قد تختلف من موقع آلخر.

اإلجازات المدرسية االبتدائية الوطنية التي تحددها  إن اإلجازات تكون قريبة قدر اإلمكان من في الصباح وفي الظهيرة.

 يتم اإلعالن عنها في بداية كل عام دراسي. الحكومة.

 هيئات تبادل البيانات

فعلى سبيل  من أجل تحقيق التطور األمثل والمتواصل لجميع األطفال، تنسق صاالت لعب األطفال مع الشركاء في البلدية.

المشورة والدعم من  يمكن طلب يانات وتنسيق مع مكتب االستشارات الصحية في المنطقة.المثال، هناك تبادل منتظم للب

  كما تم االتفاق على نقل البيانات عندما ينتقل الطفل إلى المدرسة االبتدائية. جهات رعاية الشباب في البلدية.

الوالدين بشكل هذه االتفاقيات وكيف ستتم أثناء المقابلة األولى الخاصة بقبول الطفل في صالة لعب األطفال، سيتم إبالغ 

و في هذا الصدد، دائما ما تأتي مصلحة الطفل في المقام  سيتم طلب إذن أيًضا إلجراء هذا التبادل. كما مشاركة الوالدين.

 األول.
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