Arnhem’de çocuk bakım yeri

Sen de oynamaya
gelir misin?
Çocuğunuz şimdi çocuk bakım yerine gitse…
sonrasında, okula iyice hazırlanmış olarak
başlayacaktır!

Arnhem Belediyesi’nde
bulunan tüm küçük çocuklar
çocuk bakım* yerine gidebilir.
Orada 2 ile 4 yaş arasındaki
çocuklar hoşça oynayıp
birşeyler öğrenebilirler.

Çocuk bakım yeri neden gereklidir?
Çocuk bakım yerinde neler yapılmıyor ki: dışarıda
oynama, yap-boz, kelime öğrenme, şarkı söyleme ve
resim yapma bunlara örnektir. Bunlar çocuğunuzun
daha iyi düşünmesine, öğrenmesine ve hareket etmesine
destek olur. Ayrıca, küçük çocuğunuz burada birlikte
oynamak için başka çocuklarla da karşılaşır. Bu şekilde
çocuğunuz oyuncak paylaşma ve sırasını bekleme gibi
sosyal becerileri de öğrenir. Çocuğunuza burada muhtaç
olduğu destek veya mücadele verilir. Çocuk bakım
yerinde küçük çocuklar evdeki ortamdan farklı bir ortama
alışırlar. Bu şekilde çocuğunuz oynayarak gelişir ki ileride
iyice hazırlanmış olarak ilkokula gidebilsin.

Şimdi çocuk bakım yerine giderse, daha sonra okula iyice
hazırlanmış olacak!
Çocuk bakım yerindeki refakat
Çocuk bakım yerindeki görevliler çocuğunuza iyi bakar.
Onun ortama nasıl katıldığına ve kendisine en iyi şekilde
nasıl refakat edilebileceğine bakarlar. Örneğin, kelime
öğrenme ve oyun oynamada çocuklara yardımcı olurlar.
Çocuğunuzun fazladan yardıma veya mücadeleye ihtiyacı
varsa, bunu sizinle görüşürler. Küçük çocuğunuzun,
bakım yerinde hoş bir zaman geçirmesini birlikte sağlarız.

* Çocuk bakım yeri [peuteropvang], küçük çocuk bakım merkezi [peutercentrum], çocuk oyun salonu
[peuterspeelzaal] veya küçük çocuk hizmetlerini [het peuterwerk] de kapsamaktadır.

Veliler ilişkili kalır
Çocuğunuzun gelişimiyle ilişkili olmanızı önemli
bulmaktayız.
Bu nedenle bakım yerleri sizinle düzenli olarak görüşme
düzenlerler. Böyle bir görüşmede çocuğunuzun
durumunun tam olarak nasıl olduğunu öğrenirsiniz.
Bir de çeşitli konular hakkında veli toplantıları vardır.
Bunlar örneğin, çocuğa sesle okuma veya ilkokula geçiş
gibi toplantılar olabilir.

Her küçük çocuğa hoş geldin diyoruz
Tüm küçük çocuklara fırsat eşitliği. Belediye bunu önemli
bulur. Bu nedenle belediye geliri düşük olan veliler için
bakım masraflarına katkıda bulunmaktadır. Böylece her
çocuk buna katılabilir.
Bazı küçük çocukların (dil) gelişimlerinde geri kalmışlığı
bulunmaktadır veya fazladan desteğe muhtaçtırlar.
Onlara konsültasyon bürosunda, okul öncesi ve erken
okul eğitimi (VVE) verilmesi tavsiyede bulunulur. Çocuğa
bu durumda bir çocuk bakım yerine gidip fazladan
refakat edilir. Bu da oynayarak yapılmaktadır.

Çocuk bakım yerinde her çocuk gerekeni alır.
Haftada 14 saat
Çocuğunuz 2 yaşından itibaren haftada en fazla
14 saat çocuk bakım yerine gidebilir. Yaz tatilinde de
birkaç şube 2 veya 3 hafta açıktır.

Arnhem Belediyesi sınırları içinde çocuk
bakım yerleri nerededir?
SKAR, SPA, Partou, Twins ve het Kuikentje
şubeleri Arnhem’de çocuk bakımı sunmaktadır.
Tüm bakım yerlerin listesinin bulunduğu yer:
www.arnhem.nl/peuteropvang.
Bir şubeyi gezmek için buradan randevu alabilirsiniz.
Bu sitede çocuk bakımının kaydını da yapabilirsiniz.

Çocuk bakımı ücreti ne kadardır?
Masrafların bir kısmı devlet tarafından karşılanmış
olur. Bu ya Vergi Dairesi ya da Arnhem Belediyesi
tarafından yapılır. Bu karşılığın ne kadar olduğu
gelirinize bağlıdır.

Çocuk Bakım zammına hakkınız var mı?
www.belastingdienst.nl’e bakınız

EVET

HAYIR

Yıllık geliriniz veya eşinizle
birlikteki geliriniz…
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€ 19.433*’den daha
yüksek mi?
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O zaman çocuk bakım yerinin
saatlik tarifesini ödersiniz. Bunun
ne kadar olduğunu web sitesinde
bulabilirsiniz**.

Çocuğunuz haftada en az 7 saat
çocuk bakım yerine gittiğinde sonraki
7 saati ücretsiz olarak belediyeden
alırsınız. Çocuk bakım organizasyonu
bunu sizin için ayarlar.

Bu durumda Arnhem Belediyesi
haftada 14 saatlik çocuk bakımını
öder. Tüm saatler üzerinden çocuk
bakım organizasyonuna bir veli
katkısı ödersiniz. Bunun ne kadar
olduğu gelirinize bağlıdır.

Çocuğunuz haftada en az 7 saat
çocuk bakım yerine gittiğinde sonraki
7 saati ücretsiz olarak belediyeden
alırsınız. Çocuk bakım organizasyonu
bunu sizin için ayarlar.

Kendiniz 3 ay içinde Vergi
Dairesinden çocuk bakım zammını
isteyin.

GelrePas’la veli katkısına daha fazla
indirim yapılır.

Bunun yanında küçük çocuğunuzun
bir VVE bildirimi mi var?

Bunun yanında küçük çocuğunuzun
bir VVE bildirimi mi var?

Çocuğunuz haftada 14 saat
çocuk bakımına gittiğinde ilk
7 saat üzerinde normal saatlik
ücret ödersiniz. Sonraki 7 saati
belediyeden ücretsiz olarak alırsınız.

Çocuğunuz hafta 14 saat çocuk
bakımına gitmektedir. İlk 7 saat
üzerine bir veli katkısını ödersiniz.
Bunun ne kadar olduğu gelirinize
bağlıdır. Sonraki 7 saati belediyeden
ücretsiz olarak alırsınız.

* Bu, 2019 yılında en düşük gelir grubunun meblağıdır. Bu meblağ yıldan yıla değişebilir.
www.rijksoverheid.nl adlı web sitesinde çeşitli gelir gruplarını bulursunuz -> arama çubuğunda
‘tabel kinderopvangtoeslag’ yazın ve ilk arama sonucunu tıklayın.
** Tüm çocuk bakım organizasyonlarını www.arnhem.nl/peuteropvang adlı web sitesinde bulursunuz.
*** Geçim yardımı standardının en fazla %130’una kadar.

GelrePas belediyeden geçim ödeneği
alan sakinlere yöneliktir. Ayrıca
başka bir geliri*** olan kişilerin de
genellikle bu pasoya hakları var.
Gelrepas hakkında daha fazla
bilgiyi ve bunun başvurusunu nasıl
yapıldığını www.arnhem.nl web
sitesinde bulursunuz.

Yardıma muhtaç mısınız?
Rijnstad’in Formulierenbrigade size kayıt işlemleri
veya çocuk bakım zammı istemenizde yardımcı
olabilir. (026) 31 27 996’yı arayınız. E-posta atmak da
mümkündür: formulierenbrigade@rijnstad.nl. Veya
yakınınızda bir randevu almak üzere şu siteye bakınız:
www.rijnstad.nl/formulierenbrigade.

Soracaklarınız var mı?
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Bu durumda arnhem.nl/peuteropvang adlı web
sitemizdeki sıkça sorulan sorulara ve bunların yanıtlarına
bir göz atınız. Sorunuz orada yok mu? O zaman web
sitesindeki irtibat formundan faydalanabilirsiniz. Bizzat
birisiyle görüşmeyi mi tercih edersiniz? Arayacağınız
numara 0900 1809’dır.

