Anii de grădiniță și anul R ai copilului Dvs. (pentru părinți)

Despre
educația în
primii ani de
școală
Cum găsesc o
Grădinița sau
creșă pentru
copilul meu?

Cât de mult
costă?

Ce pot să fac
să-mi ajut copilul
în dezvoltarea lor
timpurie?

În cadrul grădinițelor si creșelor din Marea Britanie și în Recepție (Anul
R), majoritatea învățării copiilor are loc prin joacă. Profesorii din anii
preșcolari structurează activitățile pentru promovarea vorbirii. Copiii
învață să rezolve problemele și să spună cum vor face lucrurile.
Cercetările arată că acest lucru poate îmbunătăți progresul copiilor cu
până la 7 luni pe an.
Cum pot găsi o grădiniță sau o creșă lângă mine?
Pentru a căuta la nivel național (Anglia și Țara Galilor), începeți aici:
găsiți un loc de școală
Căutați în directorul de informații pentru familie din Hampshire
informații despre îngrijirea copiilor și serviciile familiale aici: informații
pentru Hampshire
Cât costă grădinița?
De la vârsta de 2 ani, puteți obține ajutor pentru finanțarea unui loc la
o grădiniță înregistrată (se aplică criterii de eligibilitate). Toți copiii sunt
eligibili pentru 15 ore de învățământ preșcolar gratuit de la vârsta de 3
ani.
Pentru mai multe informații, consultați Educația Preșcolară Gratuită
Profitați la maxim de experiențele de zi cu zi pentru a ajuta copilul să-și
dezvolte și să-și exerseze abilitățile lingvistice. Vorbiți despre numere și
practicați numărarea oricând puteți, de exemplu, când mergeți la
cumpărături. Explorați scufundarea și plutirea în timpul jocului în baie cu
sticle goale, din plastic și recipiente. Întrebați „Ce credeți că se va întâmpla
dacă…?”. Vorbiți despre imagini când citiți o poveste cu copilul Dvs. la
culcare. Faceți acest lucru în limba maternă sau în engleză, oricare dintre
limbi o stăpâniți mai bine.
Cercetările arată că copiii ai căror părinți le vorbesc în acest fel fac mai
multe progrese decât copiii care provin dintr-un mediu sărac în limbaj. Un
mediu de acasă, bogat în limbajul vorbit poate adăuga până la 5 luni de
progres pe parcursul unui an.
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Anii de grădinită și anul R ai copilului Dvs. (pentru părinți)

Pentru a căuta toate școlile din Hampshire, Southampton, Portsmouth și Isle of
Wight, uitați-vă aici: Căutați o școală în Hampshire

Cum găsesc
o școală pentru
copilul meu?

Ce ar trebui
să fac dacă
copilul meu
este bolnav și
nu poate merge la
școală?
Am nevoie să
vorbesc
cu cineva in
limba mea

Link-uri

Puteți aplica pentru un loc la școală aici: Aplicați online pentru un loc la școală.
În cererea Dvs., ar trebui să numiți trei școli în ordinea preferințelor. Puteți alege
dintre școlile “Infants”, care acoperă anul R, anul 1 și anul 2 și școlile primare, care
acoperă de la anul R până la anul 6.

Dacă faceți o cerere cu întârziere pentru un loc în anul R (după data limită din
ianuarie pentru cererile online), puteți totuși aplica online aici: Faceți o cerere
întârziată pentru un loc la școală.
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/admissions/applicationprocess/cha
Ce se întâmplă dacă copilul meu este bolnav?
ngeorlateapplication
Odată ce copilul Dvs. are 5 ani și este în învățământ obligatoriu, dacă este bolnav,
trebuie să spuneți școlii în prima zi de absență. Pentru mai multe informații,
consultați: Ce trebuie să faceți dacă copilul dvs. nu este bine
Pentru o răceală minoră, copiii nu trebuie să rămână în afara școlii. Dacă copilul
dumneavoastră a vomitat, trebuie să stea departe de școală timp de 48 de ore
după ultima dată când a vomitat. Aceasta este pentru a evita răspândirea bolii
către alți copii. Dacă boala copilului îi ține departe de școală pentru perioade mai
lungi, ar trebui să discutați cu școala despre acest lucru.

Liniile de telefon EMTAS
Liniile telefonice sunt disponibile pentru a vorbi despre orice probleme pe
care le puteți avea cu privire la educația copilului Dvs. și pentru a pune
întrebări. Personalul nostru vorbește diverse limbi. Vă rugăm să consultați
site-ul nostru pentru orele telefonice disponibile.

• Paginile site-ului EMTAS pentru părinții copiilor preșcolari și anul R
• „Crește-ți copilul în mod bilingv” pliant într-o serie de limbi
• National Literacy Trust pentru mai multe despre bilingvismul din
primii ani
• Broșura de la BookTrust „Citirea cu copilul tău” tradusă în mai multe
limbi
Copyright © HCC 2020

