مركز األطفال في بلدية ماسخاو
طفلك وبرنامج التعليم المبكر VVE
لدى مركز األطفال في بلدية ماسخا) برنامج تعليمي
خاص لجميع األطفال ،حيث يتم إعطاء دعم إضافي لألطفال عن طريق برنامج
التعليم المبكر . VVE
يتوفر في جميع المراكز الخاصة برعاية األطفال صفوف خاصة لألطفال من عمر  ٢إلى ٣
سنوات  ،حيث يتم التعامل معهم عن طريق
البرنامج التعليمي  VVEالمخصص لألطفال .
ميزات العرض :
 .توجيه خبرات األطفال
 .التعلم من خالل اللعب
 .يمكن للجميع المشاركة
 .العمل الموجه نحو الهدف في تطوير اللغة
 .العمل في بيئة لعب جيدة
 .معا ً مع عمل اآلباء على التوجيه والتطوير
الطاقم التربوي ( المسؤولين ) االشراف  ،التعاون مع الوالدين  ،تطوير األطفال نحو استقالل
هم الذاتي وإعطاء معلومات للوالدين ماذا يفعلون في المنزل .األطفال اليتعلمون فقط في المد
رسة الخاصة األطفال  ،بل من األفضل أيضا أن يشارك اآلباء في المنزل بالتعليم .
 .العمل معا في الصف األول والثاني في كل من المدارس االبتدائية
يتم نقل بيانات األطفال بحيث يمكن لجميع األطفال الحصول على تواصل جيد في الصف األ
ول .
معا مع المدرسة االبتدائية لتوفير الدعم المستمر لتنمية األطفال .

شرح حول الVVE
ماهي ال  VVE؟
من أجل التعليم المبكر لألطفال من عمر ( ٢إلى  )٣ومن عمر ( ٤إلى  )٦الذين يحتاجون إلى المزيد من ال
توجيه في الكثير من الظروف  .األطفال في البرنامج التعليمي  VVEسوف يتم توجيههم بطريقة مرحة ح
تى يتمكنوا البدء بشكل جيد بالمهارات المدرسية ابتداءا من الصف الثالث .
لذلك فإن نقاط البداية في البرنامج التعليمي  VVEهي تحديد مبكر وتقديم التوجيه المناسب لألطفال .
معالج النطق
يتم فحص األطفال في البرنامج التعليمي  VVEمن قبل معالج النطق عن طريق  GGDلتطوير الكالم والل
غة  ،ويتلقى اآلباء دعوة بذلك .
التعليم ماقبل المدرسة
تعليم ماقبل المدرسة يعني األطفال من عمر ٢إلى  ٣سنوات ويتم إرسالهم إلى صفوف خاصة لألطفال ال
صغار المختصة برعاية األطفال ويتمأيضا اإلشراف على إجمالي تطورهم مع الكثير من االهتمام بممارس
ة اللعب واستخدام اللغة .
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تعني التعليم في الصف األول والثاني االبتدائي  .المدرسة االبتدائية م
سؤولة عن التعليم في مراحل الطفولة المبكرة  .حيث يتم العمل على تطوير المهارات المدرسية بطريقة
منظمة .
الرعاية الصحية لألطفال من عمر الصفر إلى األربع سنوات .
يحدد المركز الصحي الخاص باألطفال ما إذا كان الطفل مستوفي جميع المعايير الخاصة بالبرنامج التعليم
ي  . VVEومن خالل التحدث مع الوالدينأو الراعين للطفل سيتم شرح لماذا يجب على الطفل الحصول ع
لى البرنامج التعليمي  . VVEفي جميع المراكز الرسمية لبلدية ماسخاو
سوف يتم تقديم التوجيه .
البلدية هي المسؤولة عن البرنامج التعليمي VVE
 .لدى البلدية قوانين معينة لحصول الطفل على البرنامج التعليمي VVE
.هذه القوانين تكون معروفةفي المراكز الصحية الخاصة باألطفال .
الدعم المالي
تعتمد أهلية الوالدين للحصول على الدعم المالي من البلدية على وضع العمل  ،ويمكن لمنسق مركز رعاية
الطفل تقديم المعلومات الالزمة .

