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Çocuk bakımı sadece anneler ve babalar için değil! Tabii ki sen ve partnerin bizim 
iyi bakımımız sayesinde gözün arkada kalmadan çalışabilir veya okuyabilirsin. Ama 
çocuk bakımının çocuğun için de birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

1. Birlikte oynamak
Sosyal deneyimler ve beceriler 
öğrenmek, mesela arkadaşlıklar  
kurmak, birlikte oynamak,  
başkalarını göz önünde bulundur-
mak ve farklı normlar ve değerler 
tanımak.

Bu nedenle çocuk bakımı 
Bizim ilk 5!

5. Taklit etmek 
Çocuklar diğer çocukları yetişkin-
lerden nazaran daha fazla taklit 
etmeye eğilimlidir. Çocuk bakımında 
küçük çocuklar diğerlerinin  
giyindiğini ya da uslu bir şekilde 
oturduğunu görürler. Ve bunu  
kendileri de yapar!

2. Sohbet ve Saymak
Sesli okumak, şarkı söylemek, oyun-
lar oynamak ve el işleri ile uğraşmak: 
tüm bu aktiviteler dil geliştirmeyi 
teşvik eder ve oyunlar oynayarak 
çocuğun sayı saymayı öğrenir.

4. Ne güzel hareket etmek
Hareket etmek ve dışarıda oyun  
oynamak, motori becerileri için 
sağlıklı, eğlenceli ve iyidir. Her  
yerimizde yeterli spor malzemeleri 
var ve çoğu yerde

3. Dünya güzel 
Çocuk bakımı sayesinde çocuklar 
dünyanın daha büyük olduğunu 
öğrenir. Kendilerini güvende ve 
tanıdık hissederler ve keşfetmeyi 
cesaret ederler.

DAK
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DAK çocuk  
merkezleri kim?

Sana ve çocuğuna 
sıcak ilgi

100 yıldan 
fazla kalite

Oynayarak  
geliştirmek

Ebeveynler 8.1 ile 
bizi takdir ediyor!

Çocuk gelişiminde 
partner

Senin 
yakınında

DAK çocuk merkezleri Lahey, Voorburg 
ve Rijswijk’de 100 yıldan fazla 0 ile 13 
yaş arası çocuklar için profesyonel 
çocuk bakımı sunuyor. 

Biz biliyoruz ki çocuklar gerçek  
keşfediciler olduklarını. Oynayarak 
kendilerini ve dünyayı keşfediyorlar. 
Gizli yetenekleri, başka fikirleri ve yeni 
lezzetleri.

En doğru rehberlik burada çok  
önemlidir. Zevkle ve kendi tempoları-
na ve fikirlerine saygıyla. Her çocuk 
DAK’ta çok çok sıçak ve kişisel ilgi 
görür.

Tüm çocuklara ilgi vardır ve onların 
hayattaki gelişim rotalarına. 

Bir net pedagojik vizyonumuz  var 
ve çalışanlarımızı sürekli olarak buna 
katılmak için eğitiyoruz.

Ve biz memnuniyetle iletişim 
arıyoruz  bir ebeveyn olarak  
çocuğunun ihtiyaç duyduğu şeyi 
öğrenmek için. Böylece sen gözün 
arkada kalmadan işine veya okuluna 
gidebilirsin. Ve onlar ileri hayatlarına 
iyi bir başlangıç yapmak için...
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“O kadar çok şey öğreniyor!” 
Bregje, Aiden’nin annesi

“Eşim ve ben ikimizde çalıştığımız için, bakım 
aramaya başladık. Baya çabuk fark ettik ki 

‘bakımdan’ çok daha fazla olduğunu. Aslında 
Aiden zaten okulda, çünkü o kadar çok şey 

öğreniyor!  Ayrıca tam olarak hangi zamanda 
hangi ilerlemeyi yaptığını da biliyoruz, çünkü 
bizi ebeveynleri olarak günlük iletişim halinde 
tutuyorlar ve her şeyi sorabiliyoruz, bizim ev 

için de. Bizim ilk çocuğumuz, bu yüzden süper. “

DAK
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Bizim bakımı keşfedin

Günlük çocuk bakım yeri  
• 0 ile 4 yaş
Günlük çocuk bakımımızda  
çocukların kendilerini ve etrafındaki 
dünyayı keşfettiği sıcak bir ortam 
sunuyoruz. Bebeğinin temposunu 
takip ediyoruz, aynen evde ki gibi. 
Büyüdükçe yavaş yavaş yumurca-
klar ve küçük çocuklar temposuna 
geçiş yapıyoruz. O zaman çocukların 
günlük sabit zamanlarda birlikte 
yemek yemek, uyumak ve oynamak 
zamanları var.

Çocuk yuva  
• 2 ile 4 yaş
Senin küçük çocuğunun okula iyi 
hazırlanması ve sosyal becerilerle 
tecrübe yapması önemli mi bu-
luyorsun? Çocuk yuva başkalarıyla 
oynamanın, birlikte öğrenmenin ve 
ilkokulun temposuna alışmanın en 
iyi yoludur. 
 
PS: Neredeyse tüm ebeveynlerin 2,5 
yaş itibaren çocuk yuva giderleri için 
bir ödenek hakkına sahip olduğunu 
biliyor muydunuz? Bu çok iyi! Ayrıca 
Daha fazla bilgi için Okul Öncesi  
Eğitim (VE) VE-broşörümüzü okuyun.
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Okul öncesi Eğitim (VE)
Birkaç günlük bakım yerlerimizde ve 
çocuk yuva yerlerimizde Okul öncesi 
Eğitim sunuyoruz. Böylece çocuğun 
ilkokula en iyi şekilde başlar.   
Daha fazla bilgi için VE-broşürümüzü 
okuyun.

Okul sonrası bakım  
• 4 ile 13 yaş
oğun bir okul gününden sonra  
rahat, yumuşak kanepeye  
oturmaktan daha güzel ney var? Ve 
elbette ki her türlü heyecan verici 
macerayı yaşayabileceğiniz  
arkadaşlar ve kız arkadaşlar da! Ve 
yeni yetenekler keşfedebilmek. Okul 
sonrası bakımımız okula giden kids 
ihtiyaçları doğrultusunda. Sıcak bir 
yuva, zorlu bir ortam, ama özellikle 
çok eğlenceli!

DAK
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Çocuk bakım giderleri 

Çocuk bakım giderleri tam ne kadar 
olduğu aile başına ve durum başına 
farklılık gösterir. Ayrıca çoğu ebe-
veynler çocuk bakımı için ödenek 
alma hakları var.

Ne kadar ödenek alırsın ve sonuç 
olarak kendin ne kadar ödersin 
çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin 
çocuğun ayda kaç saat bakıma  
gittiğine, seçtiğin çocuk bakımı  
organizasyonunun saatlik ücreti ve 
aile gelirin ne kadar olduğuna.

Hesaplama aracı (rekentool)
Bilmek ister misin çocuk bakımı 
senin durumuna göre ne kadar 
olduğunu? O zaman bu kullanışlı 
hesaplama aracı (rekentool) kullan. 
Bununla hızlı ve kolayca aylık bakım 
giderini tahminen hesapla. Buraya 
git: www.dakkindercentra.nl/kosten/
rekentool/

Düşündüğünden daha uygun!
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“Dışarıya gitmek harika!”
Sarinka, Sara’nın annesi

“Sara’nın her gün dışarıda oynadığını se-
viyorum! Doğa oyun alanını harika buluyor, 

çünkü gerçekten doğada oynuyor gibi.  
Köprülerin üzerinden yürüyebiliyor, su ile  

oynayabiliyor, kulübe inşaat etmek ve kum 
alanında pasta pişirmek”

DAK
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“Gerçekten her şeyi yiyor!”
Stefana, Jadwiga’nın annesi

“Jadwiga’ya önce sebze yedirtmek  
gerçekten zordu, ancak bakımın ipuçlarıy-

la şimdi her şeyi yiyor. Hatta yeni şeyler 
denemeyi bile seviyor. Tüm çocukların 
yemek masasını nasıl hazırladıklarını, 

birlikte şarkı söylediklerini, sağlıklı  
beslendiklerini mükemmel buluyorum” 
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Kayıt olmak
Çevrimiçi veya telefonla

Ücretsiz kayıt olmak
DAK çocuk merkezlerine kayıt  
olmak ücretsizdir. Web sitesinde 
veya telefonla Müşteri hizmetlerimi-
zle yapabilirsin (088 750 91 10). 

Tercih önce bir ortamı tatmak mı? 
Tabii ki başımız üzerinde yerin var! 
O zaman buraya girin:  
www.dakkindercentra.nl/ 
rondleiding-aanvragen/  

Çocuk bakım yerlerinin bekleme 
listesi olabilir. Onun için tavsiyemiz 
çocuğunu en kısa sürede kaydetti-
rmek. Çocuğun senin tercih yerine 
gidemezse yazık olur.

Bilmesi gereken
Kayıttan sonra bizim Müşteri  
Hizmetimiz en kısa zamanda seninle 
iletişime geçecek her şeyi seninle 
gözde geçirmek için.  
 
Seni ve çocuğunu bizim  
yerimizden birinde ağırlamak için 
sabırsızlanıyoruz! 

DAK



Bizim yerlerimiz
Daima yakınında!
Merak mı ettin bizim yerimizin birini? O zaman ortamı tatmaya gelin ya da önce 
web sitemize bakın: www.dakkindercentra.nl/locaties/
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En güzel anları  
kendin de yaşa! 
Çocuğun her gün yeni şeyler öğrenir ve keşfedir. Bu büyülü anlar her zaman 
yüzümüze bir gülümseme yaratır. Ebeveyn portali (uygulama ve web portal) ve  
sosyal medyamızla bu güzel anları seninle mesai boyunca paylaşabiliriz.

Tüm yararlı ipuçları ve eğlenceli gerçekler 
için sosyal medyada bizi takip edin!

DAK
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