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 در مورد كودكانی كه زبان کروات زبان مادری آنها
 نیست توصیه می شود كه والدین فرزند خود را در

  دوره پیش دبستانی و دو سال قبل از ورود به
مدرسه ابتدایی ثبت نام كنند.

چرا رفتن به مهد کودک برای کودک مناسب است؟

چه زمانی می توان کودک را در مهد کودک ثبت نام نمود؟

بچه هایی که به مهد کودک می روند:
روابط دوستی جدیدی ایجاد میکنند·

با بازی کردن یاد میگیرند·
از طریق بازی کردن با شرایط سخت زندگی مقابله میکنند·

زبان کروات را در حین بازی کردن فرا میگیرند·

ام نمود. از 6 ماهگی، یک کودک را طبق قانون میتوان درمهد کودک ثبت ن
 اکثر والدین در کرواسی کودک خود را تا یک سالگی در مهد کودک ثبت
 نام نمی کنند. یکی از والدین )اغلب مادران( تا یک سالگی فرزندش در

خانه با او می ماند و از وی مواظبت می نماید.

پیش دبستانیمهد کودکمهد کودک

 کودکان از 6
ماهگی

ا 3 سال ت

ا  کودکان 3 ت
6 ساله

 کودکان 6 سال
 تا زمان ورود به

مدرسه

"قانون حفاظت بین المللی و موقت"
قانون آموزش ابتدایی و متوسطه"



فعالیتها در مهد کودک چگونه می باشند؟ 

روزهای تعطیل

 مهد کودک ها از دوشنبه تا جمعه باز می باشند. مهد کودک ها در
  تعطیالت آخر هفته )شنبه و یکشنبه( و در روزهای غیر کاری

یعنی تعطیالت ملی و مذهبی، کار نمی کنند.

لند مدت" گنجانده شوند. کودکان می توانند در برنامه "کوتاه" یا "ب

ا 8:30 صبح به مهد کودک   والدین معموال کودکان خود را بین ساعت 7:30 ت
بال آنها میروند. میبرند و بین ساعت 15:30 و 17:30 بعد ازظهربه دن

مناسبت ماه روز

شروع سال جدید میالدی 1 1
تعطیلی مذهبی سه پادشاه مقدس 1 6

عید پاک  هر سال متغیر می باشد
دوشنبه بعد از عید پاک هر سال متغیر می باشد

5 روز کارگر 1
هر سال متغیر می باشد شام اخر مسیح 

یه فاشیزم روز مبارزه بر عل 6 22

مناسبت ماه روز

6 روز ملی کرواسی 25
 روز پیروزی و شکرگزاری و روز

 مدافعان کرواسی
8 5

روز عروج حضرت مریم 8 15
روز استقالل کرواسی 10 8

روز مردگان 11 1
12 روز کریسمس 25

12 روز استفان قدیس 26

ساعت6 - 2

حداکثر 10 ساعت

خروج
15:30 - 17:30 7:30 - 8:30

کوتاه مدت

ورود

بلند مدت

آیا رفتن کودکان به مهدکودک الزامی است؟

چه مدارکی جهت ثبت نام در مهدکودک مورد نیاز می باشد؟

 همه کودکان باید یکسال قبل از آغاز مدرسه وارد مهد کودک شوند.
 برنامه مهد کودک برای کودکانی که سال بعد مدرسه را آغاز می نمایند ،

  پیش دبستانی نام دارد. پیش دبستانی اغلب در مهد کودک و گاهی در
مدرسه اجرا می شود.

ند. پیش دبستانی در اید حداقل 250 ساعت در پیش دبستانی بمان  تمام کودکان ب
  مهد کودک ها به شیوه های مختلفی )چند ساعت در روز، هر روز یا چند روز در

 هفته( اجرا می شود.

برای ثبت نام یک کودک در مهد کودک، الزم است مدارک زیر ضمیمه شود: 
 گواهی تولد یا شناسنامه یا گواهی به همراه اطالعات

مربوط به والدین

 معاینه پزشکی کودک توسط یک متخصص اطفال انجام 
 شود و در صورتی که کودک قبل از آن واکسینه نشده باشد

.توسط وی واکسیناسیون کودک انجام میشود
 فرم تقاضای ثبت نام تکمیل شده و امضا شده که می توانید آن 

.را از مهد کودک بگیرید

أیید شده( گواهی اقامت کودک )ت
کپی کارت شناسایی والدین یا قیم کودک

.1

.2

.4

.5

.3

250 
 پیش دبستانی

ساعت در



پوشش کودک در مهد کودک چگونه باید باشد؟

ا  اگر کودک به نوع خاصی از غذا آلرژی دارد یا به دلیل مذهبی ی
م را مطلع کنید تا   دالیل دیگر غذای خاصی نمی خورد، باید معل

اطمینان حاصل شود که به کودک شما تغذیه مناسب ارائه می شود.

 اگر کودک به نوع خاصی از غذا آلرژی دارد یا به دلیل مذهبی یا
م را مطلع کنید تا  دالیل دیگر غذای خاصی نمی خورد، باید معل

اطمینان حاصل شود که به کودک شما تغذیه مناسب ارائه می شود.

 چه اگر فرزند من نوعی غذا را به دلیل مذهبی ، بهداشتی یا دالیل دیگر
مصرف نکند )مثال اگر گوشت خوک نخورد(؟

 یک میان وعده
و

یک وعده ناهار 

یک وعده غذایی

04 تاتا 36 سالگیسالگی

ساعت 42  بیش از 4 ساعتتا

دمپایی 
  لباس خواب )اگر کودک نیاز  

به استراحت روزانه داشته باشد(
مسواک و خمیر دندان 
یک اسباب بازی مورد عالقه وی

 دمپایی 
لباس خواب  
  جوراب 
 زیرپوش 
پوشک یکبار مصرف 
بطری 
پستانک 
یک اسباب بازی 
مورد عالقه وی 

هزینه مهد کودک چه مقدار می باشد؟

 اگر محل زندگی کودک دور از مکان مهد کودک میباشد چه تمهیداتی در
نظر گرفته می شود؟

ا   قیمت مهد کودک بستگی به مقررات وضع شده توسط هر شهر ی
شهرداری میباشد.

  کودکانی که والدین آنها اقامت پناهندگی دارند، مهد کودک برای آنها
رایگان می باشد.

اید هزینه مهد   کودکانی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اغلب ب
کودک را پرداخت کنند.

 برنامه پیش دبستانی از یکسال قبل از رفتن به مدرسه )حداقل به مدت
.150 ساعت( برای همه کودکان رایگان است

 بچه ها بر اساس محل اقامت خود در مهد کودک ثبت نام می شوند،
 یعنی در نزدیکی خانه و محل اقامت موقت. اگر در حوالی محل
نا به دالیلی ا ب  اقامت کودک هیچ مهد کودکی وجود نداشته باشد ی

 دیگر کودک در یک مهد کودکی که بیش از 2 کیلومتر دورتر است
  ثبت نام گردد، دراینصورت حمل و نقل رایگان جهت کودک در نظر

گرفته می شود.

VRTIĆ



  مربی )زن یا مرد(: معموال یک یا دو مربی با یک گروه از کودکان
کار می کنند.

 کارکنان خدمات حرفه ای: کارکنان حرفه ای مهد کودک معموال
یتهای تربیتی، روانشناسی و گفتار درمانی وخدمات بهداشتی  فعال
 را انجام میدهند. هر کدام از آنها نقش خاص خود را دارند، اما همه

 آنها بصورت تنگاتنک با معلمان و شما بعنوان والدین کودک
همکاری نزدیک دارند.

مدیر مهد کودک: مهد کودک را مدیریت می کند.
کارکنان دیگر: نظافتچی مهد کودک، سرایدار، آشپز زن یا مرد.

 ممکن است بدون دانستن زبان کرواتی در برقراری ارتباط با مربی
 یا سایر کارکنان مهد کودک مشکل داشته باشید. در این صورت

 سعی کنید با استفاده از هر زبان خارجی که با آن آشنا هستید
ا با استفاده از تکنولوژی مانند  )انگلیسی، آلمانی، فرانسوی( وی

ا تبلت، ارتباط برقرار نمایید بطوری که برای شما آسان  تلفن همراه ی
 تر این زبان قابل درک باشد. حتی در به کار گیری و استفاده از

مترجم گوگل یا نرم افزارهای مترجمی مشابه، دریغ ننمایید.

 اگر مشکلی دارید، سؤالی دارید و یا شک دارید لطفا با مربی
 کودک خود تماس بگیرید. در مهد کودک متخصصان حرفه ای

 وجود دارند که هر کدام دارای وظایف خاص خود می باشند و مربی
 شما را راهنمایی خواهد نمود تا مشکلی را که در حوزه کاری آنها

قرار دارد را حل نمایید.

 اگر من زبان کروات نمی دانم و / یا متوجه نمیشوم چه کاری باید
انجام دهم؟

اگر کودک با مشکلی مواجه شود، با چه کسی باید تماس بگیرید؟

چه فردی در مهد کودک کار می کند؟ از والدین چه انتظاری می رود؟

 رفتن به مهد کودک یک تغییر مهمی برای کودک و تمام خانواده
 است. این اغلب برای شما و فرزند شما که برای اولین بار دور از
 والدین خواهد بود مهم می باشد. در اینجا چند نکته جهت آمادگی

ا این رویداد ارائه می گردد: شما ب

 اگر شما نمیتوانید کودک خود را به مهد کودک برده و به دنبال او
 بروید، اطمینان حاصل کنید که فرد بالغی که مورد اطمینان شما
 هست به دنبال کودک برود، و در این رابطه مربیان مهد کودک را

ابالغ  مطلع سازید. ورود و خروج از مهد کودک به همراه فرد ن
ممنوع میباشد!

 اطمینان حاصل نمائید که زمان آماده شدن و رفتن به مهد کودک
 در شرایط آرامی انجام میشود و شما وقت کافی برای انجام این

کار صرف می کنید.

 اگر یک کودک به یک اسباب بازی مورد عالقه یا به یک چیز
 دیگر )پستانک، بالش، و غیره( وابسته است، اجازه دهید آن را به
ا این کار برای او چند روز اول را آسان تر کنید. مهد کودک ببرد ب

 به طور منظم کودک خود را به مهد کودک ببرید. بخصوص در
 طی ماه های اول، بسیار مهم می باشد که بجز در موارد خاص و

ا بیماری ، کودک غیبت نداشته باشد. ی

 کودکان خود را به تدریج به مهد کودک عادت دهید. توصیه می
 شود که در اولین روزها کودک در مهد کودک از نیم ساعت تا

یک ساعت و نیم اقامت داشته باشد.

 روزهای اول را با کودکتان در مهد کودک بگذرانید. به این ترتیب
شما با مربیان، سایر کودکان و والدین آنها آشنا خواهید شد.


