
 التعاون مع حضانة االطفال
 

تقع مسؤولية تربية االطفال الرئيسية على الوالدين وتعد 
يجب ان يكون هناك . حضانة االطفال بيئة مكملة للمنزل

بين الوالدين وحضانة االطفال عن مدى  متواصلاتصال 
التعاون امكانية بناء  يوفرسوف . ارتياح وتطور الطفل

لتي يمكن ان تنشأ تفهم متبادل وضروري للمعضالت ا
كل طفل والتي يجب ان ينظر اليها من بعند العناية 

مع منزل  ولضمان التعاون .خالل مجموعة االطفال
الطفل سوف يكون هناك في آل حضانة اطفال مجلس 

.الولياء االمور ولجنة تعاون  
  

ثير لهما واالمكانية في التأ للوالدين الحق في ان يصغى
 .  ونوبالتعاآوالدين منفردين 

باالباء في حضانات  خاصةتم تكوين لجنة قومية 
ستكون هذه   – (FUB) 2010اغسطس  1 ياالطفال ف

اء االمور لدى اجتماعهم يصوت اولهي اللجنة 
 . بالسياسيين والسلطات االخرى

 
 :في (FUB)يمكنك قراءة المزيد عن 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/ak
‐nasjonalt‐tuelt/nyheter/2010/Oppretter
‐for‐foreldreutvalg

barnehager.html?id=610292 
 

 الوصالت
www.regjeringen.no 

www.fm‐nett.no 
 
 
 

 وزارة المعارف
 اوسلو 0032, 8119: صندوق بريد

www.kd.dep.no 

 

 

ة طلب الحصول على العديد من ييمكن للمؤسسات الرسم
: النسخ عن هذه النشرة من قبل  

 مرآز خدمات الوزارة 
والتوزيع –ز خدمات النسخ مرآ  

www.publikasjoner.dep.no 
:البريد االآتروني  

publikasjonsbestilling@dss.dep.no 
2224286: هاتف  

 
F4258 : يرجى اعطاء رمز النشرة  

XX   :الطبعة
300.000: التداول  
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 مرحبا بكم في حضانة االطفال
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االطار الخاص بخطة حضانة االطفال بالنسبة 

 للمحتوى والواجبات
 

يتم تنظيم حضانات االطفال في النرويج وفقا لقانون 
يونيو  17الصادر في  65حضانات االطفال رقم 

ن باصدار قامت وزارة المعارف وفقا للقانو. 2005
اللوائح الخاصة باالطار الخاص بخطة حضانة االطفال 

 .بالنسبة للمحتوى والواجبات
 
 

 :بامكانك تحميل البيانات الخاصة بتلك الخطة هنا
no/upload/kilde/http://www.regjeringen.

‐kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023
rammeplanen.pdf 

 
 2010بند جديد خاص باالهداف لعام 

يسري البند الجديد الخاص باالهداف من اغسطس 
2010 

 
الطفال هي تحديد ما ااالهداق التي ترمي اليها حضانة 

مع وما تالتفويض الملقى على عاتقها من قبل المجهو 
ساسية التي يتحتم ان تبنى عليها حضانة هي القيم اال

 .االطفال

 
هم مع المنزل استقوم حضانة االطفال بالتعاون والتف

بالمحافظة على احتياجات الطفل من حيث الرعاية 
ن اواللعب، وابراز التعليم والتشكيل اللذان يعدان اساسي

 .في آل اوجه التطور
ديانة فال على القيم االساسية في الطستقوم حضانة اال

يم قالمسيحية والمواريث االنسانية والتقاليد مثل احترام ال
والحرية الفكرية وحب االخرين االنسانية والطبيعة 

والتسامح والمساواة والتضامن، قيم تم التعبير عنها في 
في الحياة والتي تم ارسائها في  ةاالديان والنظرمختلف 

 .حقوق االنسان
 

االبداع والتساؤل سيتمكن االطفال من تفريغ روح 
 سيتعلمون آيفية العناية بانفسهم.  واالستكشاف

سيطور االطفال معارفهم . وباالخرين وبالطبيعة
ثير وفقا أكون لديهم الحق في التيومهاراتهم االساسية وس

   .واالمكانياتالعمارهم 
بقيم  وباعترافستقابل الحضانة االطفال بثقة واحترام 

م ذلك في الرضا واالرتياح االطفال الخاصة بهم، سيساه
مكانا  الحضانة كونت، وسوالسعادة في اللعب والتعلم

ستقوم . آمن للمجموعة والصداقات اللتحدي ومكان
حضانة االطفال بابراز الديمقراطية والمساواة بين 

  .الجنسين ومناهضة آافة اشكال العنصرية
 
 
 

 
 الحق في الحصول على مكان

 
في نهاية شهر  االول عامهيحق للطفل الذي سيكمل 

اغسطس في السنة التي يتقدم فيها بطلب الحصول على 
مكان في حضانة االطفال وفقا للطلب المقدم الحصول 
على مكان في حضانة االطفال من شهر اغسطس وفقا 

  للقانون واللوائح 
 

يحق للطفل الحصول على مكان في حضانة  
 .التي تقع في البلدية التي يقيم فيهااالطفال 

 
يتحتم على البلدية اجراء القبول مرة واحدة  

لتقديم طلبات القبول  تمالتاريخ المح. على االقل في السنة
 يحدد بواسطة البلدية 

 
 
     )12قانون حضانة االطفال المادة (
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