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مراکز پیش دبستانی :از  1تا  5سالگی
مراقبت های پیش دبستانی و آموزشی (مراقبت های روزانه ویژه خانواده ها) برای کودکان  1تا  5ساله ای ارائه می شود که
والدینی شاغل یا در حال تحصیل دارند .کودکانی که برای پیشرفت نیاز به حمایتهای ویژه داشته باشند می توانند از امکانات
این مراکز استفاده کنند حتی اگر والدین شاغل یا در حال تحصیل نداشته باشند.
مراقبتهای پیش دبستانی و آموزشی (مراقبت های روزانه ویژه خانواده ها) همچنین  51ساعت در هفته برای کودکانی ارائه می
شود که والدینی بیکار دارند و یا والدینشان در مرخصی هستند و یا اینکه از دولت مقرری ویژه ای برای مراقبت از کودکان
خود می گیرند.
کانون های پیش دبستانی عمومی برای کودکان  3تا  1ساله بدون نیاز به نظارت و در شکل مراکز پیش دبستانی سه روز در
هفته و در طول ترم های تحصیلی مدارس آماده ارائه خدمات هستند.
مراکز پیش دبستانی تابع برنامه آموزشی مشخصی هستند .این برنامه آموزشی شامل معیارها ،مسئولیت ها ،اهداف ،و سیاست
گذاری های خاص مراکز پیش دبستانی است.
فرد می تواند با ارائه یک تقاضانامه به مرکز اداری شهر و یا مرکز اداری اسکاگتروپ خدمات و کمک های مورد نیاز را
دریافت نماید.
کانونهای ویژه خانواده
کانونهای ویژه خانواده محلی برای گردهمایی هستند که در آنها شهرداری ها و شورای ها استانی خدمات ویژه خانواده ها را
ارائه می کنند .کانونهای ویژه خانواده دارای یک مرکز پیش دبستانی آزاد هستند که در آنها فرد می تواند با سایر والدین و
کودکان آنها دیدار کند.
کانونهای ویژه خانواده در اکهولمن ،المبوهوف ،رید ،واال ،اسکاگتروپ و النگسبرو واقع هستند.
مقرری نگهداری و مراقبت از کودکان
شهرداری لینکوپینگ مقرری خاصی را به مراقبت از کودکان تخصیص داده است .هدف تخصیص این مقرری بهبود و ارتقای
حق انتخاب والدینی است که دوست دارند زمان بیشتری را با کودکان کم سن و سال خود سپری کنند.


مقرری مراقبت از کودکان بهوالدینی اعطا می شود که فرزندان آنها یک سال یا بیشتر سن داشته باشند اما هنوز به
سه سالگی نرسیده اند و شهروند رسمی شهر محسوب می شوند.



کودک (فردی که به واسطه ی او به خانواده ،مقرری تعلق می گیرد) نمی بایست در مدرسه ای تحصیل کند که هزینه
های آن را شهرداری تقبل می کند.



در مجموع والدین می بایست از  012روز کامل مرخصی استفاده کرده باشند تا بتوانند واجد دریافت این مقرری
شوند.



مقرری مراقبت از کودکان نمی تواند همزمان با دیگر پاداش ها و مزایا اعطا شود .این پاداش ها عبارتند از :مقرری
والدین ،مزایای معلولیت جسمی ،مزایای بیکاری و دیگر انواع حمایتهای مالی.
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شهرداری کودکانی را که در فعالیتهای سازماندهی شده توسط شهرداری لینکوپینگ شرکت می کنند تحت پوشش بیمه سوانح
قرار می دهد.
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