
Neden mi? 

Neden mi? Neden mi? 

Çünkü orada birlikte  
oynuyor ve öğreniyorsunuz

Lahey’deki yürümeye başlayan çocuk bakımı hakkında  
daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
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Lahey yürümeye başlayan çocuk bakımı

Lahey’de 2,5 ila 4 yaş arasındaki tüm küçük çocuklar için

VraagjufMina.nl
Lahey’deki yürümeye başlayan çocuk 
bakımı hakkında sorularınız mı var? 
O halde çevrimiçi yürümeye başlayan 
çocuk danışmanı Juf Mina ile de iletişime 
geçebilirsiniz. Vraagjufmina.nl adresinde 
sıkça sorulan sorular ve cevaplar 
bulunmaktadır.  

Lahey belediyesinin kreş örgütleriyle birlikte yürütülen bir girişimidir.

@VraagjufMina



Yürümeye başlayan çocuk bakımı 
çocuğunuz için neden iyidir?

 Diğer çocuklarla oynamak ve eğlenmek. 

 Birlikte dışarıda oynamak.

 Harfler ve sayılarla şimdiden pratik yapmak. 

 Birlikte yeni şeyler keşfetmek. 

 El becerileriyle uğraşmak, paylaşmayı öğrenmek,  
  şarkı söylemek, birlikte yemek yemek. 

 Ve çok daha fazlası!

Lahey’de 2,5 ila 4 yaş arasındaki tüm 
küçük çocuklar, yürümeye başlayan 
çocuk bakımına gelebilir. O yaşta, birlikte 
oynamak ve birlikte öğrenmek genelde  
en eğlenceli şeydir! 

Oynamak ve öğrenmek
Lahey’deki her yürümeye başlayan her çocuk haftada 8 saatliğine yürümeye 
başlayan çocuk bakımına gidebiliyor. Maliyetler düşüktür ve hatta Ooievaarspas’lı 
çocuklar için ücretsizdir. Bazı yürümeye başlayan çocukların biraz daha zamana 
ve ilgiye ihtiyacı vardır. Bu çocukların ekstra ücretsiz oyun ve öğrenme saatlerine 
hakları vardır ve onlar haftada toplam 16 saat gelirler. Bu, şehirde 130’dan fazla 
yerde mümkündür. Bunlar hem yürümeye başlayan çocuk bakım yerleri, hem de 
kreşlerdir. Bu yerlerde, örneğin hareket, bağımsızlık, sayılar ve harflerle pratik 
yapmak için ekstra zaman ayrılır ve ilgilenilir. Lahey Gençlik ve Aile Merkezi’nde 
(CJG) konsültasyon kurumunun hemşiresi bakar, çocuğunuzun bu ekstra ücretsiz 
saatlere faydan alabilirimi. 

Ücreti ne kadardır?
Bu herkes için farklıdır. Kişisel durumunuza bağlıdır. Ooievaarspas’lı çocuklar  
için ücretsizdir. En düşük gelirliler için maliyetler ayda yaklaşık 10 avrodur.

Vraagjufmina.nl adresinde yürümeye başlayan çocuk bakımının sizin için ne 
kadara mal olacağını kolayca hesaplayabilirsiniz. Yürümeye başlayan çocuk 
bakımı sağlayıcıları da maliyetlerin ne olduğunu sizin için hesaplayabilirler. 

Uğrayın!
Gelip bir bakmak ister misiniz? Sizi karşılamaktan mutluluk duyarız! 
Vraagjufmina.nl adresinde tüm yürümeye başlayan çocuk bakımı sunucuların  
bir dökümü vardır. Yakınınızda her zaman bir yer vardır.

Bu kare kodunu tarayın.  
Ana sayfaya gidin  
ve dilinizi seçin.


