
مركز ااألططفالل  في  بلديیة  )Maasgouw(ماسخاوو  	  
 
 
 

ططفلك ووبرنامج االتعليیم االمبكر   VVE  
 

 
لددىى مرركزز  ااألططفالل  في  بلدديیة  بررنامج )Maasgouw(ماسخاوو  تعليیمي  
خاصص لجميیع  ااألططفالل  ٬،حيیثث  يیتمم  إإعططاء  ددعمم  إإضافي  لألططفالل  عنن  ططرريیقق  بررنامج  
االتعليیمم VVEاالمبكرر    .  

يیتوفر  في  جميیع  االمرااكز  االخاصة  برعايیة  ااألططفالل  صفوفف  خاصة  لألططفالل  من  عمر   ٢۲ إإلى   ٣۳
سنوااتت    ،٬ حيیث يیتم  االتعامل   معهھم  عن  ططريیق    

االبررنامج االتعليیمي   VVE االمخصصص   لألططفالل   .   
 

ميیزااتت االعرضض   :  
. توجيیهھ  خبرااتت  ااألططفالل    

    . االتعلم  من  خاللل  االلعب    
    . يیمكن  للجميیع  االمشارركة    
    . االعمل  االموجهھ  نحو  االهھدفف  في  تطويیر  االلغة      
    . االعمل  في  بيیئة  لعب  جيیدةة     

 
 

. معا    ً◌ مع  عمل  ااآلباء  على  االتوجيیهھ  وواالتطويیر     
االطاقم االتربويي   ) االمسؤووليین   ( ااالشراافف   ،٬ االتعاوونن  مع  االواالديین   ،٬ تطويیر  ااألططفالل  نحو  ااستقالل 
هھھھم االذااتي  ووإإعطاء  معلوماتت  للواالديین  ماذذاا  يیفعلونن  في  .االمنزلل  ااألططفالل  اليیتعلمونن  فقط  في  االمد 
ررسة االخاصة  ااألططفالل   ،٬ بل  من  ااألفضل  أأيیضا  أأنن  يیشارركك  ااآلباء  في  االمنزلل  بالتعليیم   .   

  
. االعمل    ً معا في  االصف  ااألوولل  وواالثاني  في  كل  من  االمدااررسس  ااالبتداائيیة    
يیتم نقل  بيیاناتت  ااألططفالل  بحيیث  يیمكن  لجميیع  ااألططفالل  االحصولل  على  توااصل  جيید  في  االصف  ااأل 
وولل  .  
 ً معا مع  االمدررسة  ااالبتداائيیة  لتوفيیر  االدعم  االمستمر  لتنميیة  ااألططفالل   .  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

شرحح حولل  VVEاالل  	  
 
 

ماهھھھي   االل   VVE ؟    
 

من أأجل  االتعليیم  االمبكر  لألططفالل  من  عمر   )٢۲ إإلى   ٣۳( وومن  عمر   )٤ إإلى   ٦( االذيین  يیحتاجونن  إإلى  االمزيید  من  اال 
توجيیهھ في  االكثيیر  من  االظرووفف   . ااألططفالل  في  االبرنامج   االتعليیمي   VVE سوفف  يیتم  توجيیهھهھم  بطريیقة  مرحة  ح 
تى يیتمكنواا  االبدء  بشكل  جيید  بالمهھاررااتت  االمدررسيیة اابتدااءااً من  االصف  االثالث   .   
لذلك فإنن  نقاطط  االبداايیة  في  االبرنامج  االتعليیمي   VVE هھھھي  تحديید  مبكر  ووتقديیم  االتوجيیهھ  االمناسب  لألططفالل   .   

 
معالج االنطق    
يیتم فحص  ااألططفالل  في  االبرنامج  االتعليیمي   VVE من  قبل  معالج  االنطق  عن  ططريیق   GGD لتطويیر  االكالمم  وواالل 
غة  ،٬ وويیتلقى  ااآلباء  ددعوةة  بذلك   .   

 
االتعليیم ماقبل  االمدررسة    
تعليیم ماقبل  االمدررسة  يیعني  ااألططفالل  من  عمر  إإلى٢۲   ٣۳ سنوااتت  وويیتم  إإررسالهھم  إإلى  صفوفف  خاصة  لألططفالل  اال 
صغارر االمختصة  برعايیة  ااألططفالل    ً وويیتمأيیضا ااإلشراافف  على  إإجمالي  تطوررهھھھم  مع  االكثيیر  من  ااالهھھھتمامم  بمماررس 

ةة االلعب  ووااستخداامم  االلغة   .   
 

االتعليیم في  مرحلة  االطفولة  االمبكرةة    
م ااالبتدداائيیة االمددررسة . ااالبتدداائي وواالثاني ااألوولل االصفف في  االتعليیمم تعني االمبكررةة االططفوولة مررحلة في االتعليیمم
 بططرريیقة االمددررسيیة االمهھاررااتت تططوويیرر على االعملل يیتمم حيیثث . االمبكررةة االططفوولة مررااحلل في االتعليیمم عنن سؤؤوولة
  . منظظمة

  
االرعايیة االصحيیة  لألططفالل  من  عمر  االصفر  إإلى  ااألرربع  سنوااتت    .   
يیحددد االمركز  االصحي  االخاصص  باألططفالل  ما  إإذذاا  كانن  االطفل  مستوفي  جميیع  االمعايیيیر  االخاصة  بالبرنامج  االتعليیم 
يي  VVE   . وومن  خاللل  االتحدثث  مع  االواالديینأوو  االرااعيین  للطفل  سيیتم  شرحح  لماذذاا  يیجب  على  االطفل  االحصولل  ع 
لى االبرنامج  االتعليیمي   VVE . في  جميیع  االمرااكز  االرسميیة  لبلديیة  ماسخاوو(  اانظر  للقائمة)    

سوفف يیتم  تقديیم  االتوجيیهھ   .   
 

االبلديیة هھھھي  االمسؤوولة  عن  االبرنامج  االتعليیمي   VVE 
. لدىى  االبلديیة  قواانيین  معيینة  لحصولل  االطفل  على  االبرنامج  االتعليیمي   VVE 
هھھھذهه. االقواانيین  تكونن  معرووفةفي  االمرااكز  االصحيیة   االخاصة  باألططفالل   .   

 
االدعم االمالي    
تعتمد أأهھھھليیة  االواالديین  للحصولل  على  االدعم  االمالي  من  االبلديیة  على  ووضع  االعمل   ،٬ وويیمكن  لمنسق  مركز  ررعايیة 

االطفل  تقديیم  االمعلوماتت  االالززمة   .  
	  


