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 كيلو مرت مربع ويجاورها كل من فنلندا وال�ويج ك� يجاورها أيضاً بلدية بياال وبلدية يالّيفاره. 19447تبلغ مساحة بلدية ك�ونا 

 
  

 يعيشون يف البلدية. شخص 23000شخص من إج�يل عدد سكان  18000هو أكرب منطقة حرضية يف البلدية، حيث يعيش فيها  ومركز ك�ونا
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 النظام املدريس يف السويد
 

 إن النظام املدريس يف السويد يتألف من
 اختياري سنوات 1 - 5العمر  املدرسة التمهيدية •
 اختياري سنوات 6العمر  صف ما قبل بدء املدرسة •
 إلزامي سنة 7 - 16العمر  مدرسة املرحلة األساسية •
 اختياري سنة 16 - 18العمر  املدرسة الثانوية •
 اختياري تعليم البالغ� •

 تتألف كل سنة دراسية من فصل� دراسي�، الفصل الدرايس الخريفي والفصل الدرايس الربيعي.
 

 املسؤولية واإلدارة
 

مدرسة املرحلة األساسية هي مشمولة ضمن نظام يُدار وفقاً ألهداف، وهذا النظام ذو أهداف محلية كربى. وتجدر اإلشارة إىل أن الربملان  إن

 ة، ماوالحكومة ه� الجهات التي تتخذ القرارات في� يتعلق بإطارات القوان� والترشيعات. وتقع عىل عاتق البلدية أو أصحاب املدارس املستقل

ات يسمون باملسؤول� الرئيسي�، جنباً إىل جنب مع مدير املدرسة املسؤولية الرئيسية عن األنشطة اليومية. ويكون قانون املدارس والترشيع

 الحكومية واملناهج الدراسية هم األساس إلدارة النشاط.
 

عىل األهداف العامة واملبادئ التوجيهية للمدرسة.  ويحدد قانون املدارس اإلطارات التي تنطبق عىل كافة األنشطة املدرسية. فهو ينص

يس فاملناهج الدراسية جنباً إىل جنب مع قانون املدارس ينظ�ن األنشطة املدرسية. وتنص املناهج الدراسية الخاصة بكل مادة أو برنامج درا

لدراسية الكيفية التي ينبغي بها التدريس أو نهج عىل األهداف واملقاصد التي ينطوي عليها تعليم كل مادة دراسية. وال تتناول املناهج ا

 العمل الذي ينبغي استخدامه. بل تتناول املناهج الدراسية نوعية املهارات التي سيتم تنميتها وتطويرها لدى الطالب.
 

بوي يف املدرسة أو مدير مدرسة متهيدية يكون مسؤوالً عن إدارة وتنسيق العمل الرت \ويوجد يف كل مدرسة ومدرسة متهيدية مدير مدرسة

املدرسة التمهيدية. وينبغي أن يعرف كل من الطالب واألطفال والعامل� من هم األشخاص الذين تقع عاتقهم املسؤولية. ك� أن وحدة 

 مدير املدرسة التمهيدية فقط.\وحدة املدرسة التمهيدية �كن أن تضم مدير املدرسة\املدرسة
 

 اإلدارة البلدية أو الخاصة
 

مكن نظيم التعليم يف النظام املدريس من قبل البلديات واملجلس النيايب للمحافظة والحكومة. وباإلضافة إىل هذه الجهات املسؤولة العامة فييتم ت

رعاية  ورأيضاً املوافقة عىل جهات فاعلة فردية ليكونوا مسؤول� رئيسي� عن التعليم وإدارة املدارس املستقلة واملدارس التمهيدية املستقلة ود

ب. ولدى أطفال املدارس املستقلة. وتجدر اإلشارة إىل أن كل من املدارس الحكومية واملدارس املستقلة تشكل معاً النظام املدريس لألطفال والشبا

 البلديات مسؤولية رئيسية عن النظام املدريس. وبالنسبة للمدارس املستقلة يكون هناك مسؤول رئييس واحد أو مجلس لإلدارة.
 

  أن مدارس املرحلة األساسية املستقلة هي مدارس متت املوافقة عليها ويتم التفتيش عليها من قبل هيئة التفتيش املدريس. وتلك املدارسك�

 متاحة للجميع وال يختلف التعليم فيها عن تلك املدارس التابعة للبلدية.
 

 خطط العمل
 

وان� التي تنظم أنشطة اإلدارة التعليمية، فإن هناك أيضاً وثائق أخرى مثل خطط العمل وباإلضافة إىل الوثائق الوطنية الخاصة باإلدارة والق

 واللوائح التي تحكم األمور التي تتعلق بكيفية العمل والذي ينبغي فعله يف الحاالت املختلفة.
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 القيم األساسية
 

 الثقافة والتعليم وفقاً للقيم األساسية الخاصة بالبلدية، والقيم التالية أيضاً: نحن نعمل يف إدارة شؤون
 .، أي أننا نُرحب بالجميع ويتم معاملة كل شخص عىل حد السواء يف كافة أنشطتناكل الناس سواسية •
 للنجاح يف عملنا.سنة رشطاً أساسياً  18ك� أننا نرى أن مسؤولية أولياء األمور عن األطفال حتى بلوغهم سن  •
 ال نفرق يف املعاملة ب� الفتيات والفتيان أو النساء والرجال. •
بل يتم معاملة الجميع ال نفرق ب� األطفال والشباب صغار السن والبالغ� يف كافة األنشطة لدينا عىل أسس عرقية أو دينية،  •

 عىل قدم املساواة.
كرم والتسامح واملسؤولية وهذا ووفقاً لألخالقيات التي تدعوا إليها التقاليد يتم تربية كل شخص من خالل تعزيز قيم العدالة وال •

 املسيحية والقيم اإلنسانية للدول الغربية.
 ينبغي عىل التعليم أن يُرسخ االحرتام لحقوق اإلنسان والقيم األساسية للد�وقراطية التي يقوم عليها املجتمع السويدي. •
نشطتنا من التمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو الدين أو أي معتقد آخر، أو الهوية الجندرية، ال ينبغي أن يُعا� أي شخص يف أ  •

 أو امليول الجنسية، أو السن، أو اإلعاقة، أو أي نوع آخر من إساءة املعاملة. فمثل تلك النزعات ينبغي مكافحتها بنشاط.
 واملناقشات املفتوحة والتداب� الفّعالة.ينبغي أن يتم مواجهة نزعات كراهية األجانب والتعصب باملعرفة  •
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 التنظيم
 
 

 
 
 
 

تظهر الصورة أن مجلس البلدية ولجنة النقابة هم املسؤولون الرئيسيون عن كافة أنشطة التعليم. وهم من يقوموا بعد ذلك بتوكيل أع�ل 

 املجاالت املختلفة إىل لجنة الثقافة والتعليم و اتحاد بلديات إقليم البالند. املسؤول� الرئيس� للمدارس املختلفة هم
 لجنة شؤون الثقافة والتعليم -مكتب البلدية  -املدرسة التمهيدية ومدرسة املرحلة األساسية  •
 اتحاد بلديات إقليم البالند -املدرسة الثانوية وتعليم البالغ�  •

 
 

 املدرسة التمهيدية ورعاية األطفال
 

 م السويدي.إن املدرسة التمهيدية هي نشاط تربوي وهو �ثل الخطوة األوىل يف نظام التعلي
 

 ك� أن املدرسة التمهيدية يحكمها قانون املدارس ولها منهجها الدرايس الخاص.
 

) والقرى التابعة Kiruna Cويف ك�ونا توجد مجموعة كب�ة من املدارس التمهيدية موزعة بشكل جيد جغرافياً يف كل من مركز ك�ونا (

العامل� يف املدارس التمهيدية حاصل� عىل مؤهل جامعي تربوي ك� أن عدد العامل� للبلدية. وتجدر اإلشارة إىل أنه ما يقرب من نصف 

 هو كب� نسبياً باملقارنة مع البلديات األخرى.
 

 ية. ويف أغلب املدارس التمهيدية يتم إدارة النشاط مع احتواءه عىل جزء أكرب أو أقل من لغات األقليات؛ اللغة الفنلندية واللغة امليانكيل
رغب  توجد أيضاً األنشطة السامية يف املقام األول يف املدارس التمهيدية السامية. واألمر مرتوك لكل مدرسة متهيدية أن تختار إذا كانت تك�

 بأن يكون لها توجه مع� بأنشطتها.
  

 مجلس البلدیة

 اتحاد بلدیات إقلیم �ب�ند لجنة شؤون الثقافة والتعلیم

 المدرسة 

 التمھیدیة

مدرسة المرحلة 

 ا��ساسیة

دار رعایة أطفال 

 المدارس
ن  المدرسة الثانویة  تعلیم البالغني
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 من لديه الحق يف االستفادة من نشاط املدرسة التمهيدية؟
 

و عمل الوالدين وفقاً لقانون املدارس، تُتاح املدرسة التمهيدية لكافة األطفال بدءاً من بلوغهم سن عام بالقدر الالزم مع األخذ يف االعتبار دراسة أ 

العمل أو  من أجل كسب الدخل أو إذا كان الطفل لديه احتياجات خاصة بناءاً عىل الوضع األرسي بشكل عام. وحتى األطفال العاطل أباؤهم عن

هم سن الذين يكون أباؤهم يف إجازة الوالدين لرعاية طفل آخر، فإنه يُتاح لهم إمكانية الحصول عىل مكان يف املدرسة التمهيدية بدءاً من بلوغ

 سنة واحدة.
 

 ويتم إدارة نشاط املدرسة التمهيدية يف املدرسة التمهيدية والرعاية الرتبوية (مربيات الحضانة العائلية).
 

ساعة يف األسبوع أو  25كن ألولياء األمور العامل� والطالب والباحث� عن عمل االختيار من ب� مستوي� اثن� للرعاية، رعاية أكرث من و�

 ساعة يف األسبوع. 25أقل من 
 

 إجازة الوالدين
 

لألطفال الذي يكون أولياء أمورهم يف إجازة الوالدين لرعاية أخ أو أخت حديث الوالدة، فإنه يحق لهم الحصول عىل مكان يف املدرسة  وبالنسبة

 األسبوع. ويقوم مدير املدرسة التمهيدية باتخاذ القرار بشأن وضع مواعيد الحضور.\ساعة 15الرعاية الرتبوية ملدة \التمهيدية
 

 التمهيدية العامة املدرسة
 

ساعة  15سنوات إمكانية ارتياد املدرسة التمهيدية العامة املجانية لعدد ساعات أقل من  5سنوات إىل سن  3يُتاح لكافة األطفال من سن 

سنوات ويتم  3ساعة يف العام. ويُتاح ذلك لألطفال بدءاً من الفصل الدرايس الخريفي يف العام الذي يتم فيه الطفل  525يف األسبوع أو 

 اتباع املنهج الدرايس الخاص مبدرسة املرحلة األساسية. وال يتضمن االلتحاق للعطل املدرسية الخاصة مبدرسة املرحلة األساسية.
 

 وتجدر اإلشارة إىل أن مواعيد النشاط يتم تحديدها من قبل مدير املدرسة التمهيدية الخاص بكل مدرسة متهيدية. ففي مركز ك�ونا

)Kiruna C قرر مدراء املدارس التمهيدية أن يلتزموا بنفس القواعد، حيث يتم توزيع النشاط عىل ثالثة أيام خالل األسبوع ويف أوقات (

 خاصة عندما يكون هناك أنشطة تربوية مخطط لها. إال أن األيام واملواعيد الخاصة لكل مدرسية متهيدية قد تختلف من مدرسة إىل أخرى.
 

 مواعيد العمل
 

�كن أن يتم فتح  .18.00والساعة  06.30الجمعة) هي ب� الساعة  -يد العمل للمدارس التمهيدية يف أيام العمل الرسمية (االثن� مواع

 إذا لزم األمر ذلك. 18.30والساعة  06.00النشاط ب� الساعة 
 

 .16.30والساعة  6.300مواعيد العمل الخاصة بدور الرعاية الرتبوية (مربيات الحضانة العائلية) هي ب� الساعة 
 

 Nattis\الرعاية يف ساعات عمل غ� مريحة
 

بساعات عمل غ� مريحة أو مواعيد عمل غ� منتظمة أثناء املساء والليل وعطالت نهاية األسبوع،  ونوبالنسبة ألولياء األمور الذين يعمل

يتم دمج فيمكن أن يتم توف� الرعاية لألطفال املسجل� يف إحدى املدارس التمهيدية أو دور رعاية أطفال املدارس التابع� لرشكة ما. و�كن أن 

رعاية أطفال املدارس التابع للمدرسة. وال يتم تغريم أولياء األمور أي رسوم إضافية لحصول أبنائهم عىل املكان الذي تم الحصول عليه مع دار 

 مكان يف املدرسة التمهيدية أو دار رعاية أطفال املدارس يف ساعات العمل غ� املريحة.
 

 التقديم للحصول عىل مكان أو إلغاء حجز املكان
 

 التقديم للحصول عىل مكان
 

 Ansökan om plats iقديم للحصول عىل مكان يف املدارس التمهيدية أو دور الرعاية الرتبوية التابعة للبلدية باستخدام است�رة يتم الت

kommunal verksamhet   (طلب التقديم للحصول عىل مكان يف نشاط تابع للبلدية) (ملحق)، و�كنك العثور عىل االست�رة عىل

هذا الرابط 

20om%20plats.pdf?epslahttp://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%
nguage=sv   
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قام يتم تسليم أو إرسال است�رة طلب التقديم املكتملة مسؤول التسجيل يف املدرسة التمهيدية التي يرغب الوالدين بالتحاق طفلهم بها يف امل

 يتم تسليم طلب التقديم قبل أربعة أشهر من الحاجة إىل الحصول عىل مكان. وبالنسبة للتقديم للحصول عىل مكان يف األول. وينبغي أن

لتي يرغبون املدارس التمهيدية ودور الرعاية الرتبوية التي ال يتم إدارتها من قبل البلدية فإننا ننصح أولياء األمور بالتواصل مع تلك األنشطة ا

 بحصول طفلهم عىل مكان بها.
 

 أمر الطالب هم من يقومون بالتقديم واإلخطار بحاجة الطفل للحصول عىل مكان يف املدرسة التمهيدية أو أي نوع آخر من أنواع فأولياء

ديم معاً أنشطة رعاية األطفال. ويف حالة كان للطفل وليّا أمر لديهم حضانة مشرتكة إال أنهم ال يعيشان معاً فإن وليا األمر هذين يقومان بالتق

) Kiruna Cن واحد. ويف حالة كان وليّا األمر يعيشان يف منطقت� مختلفت�، عىل سبيل املثال إذا كان أحده� يعيش يف مركز ك�ونا (عىل مكا

 وويل األمر اآلخر يعيش يف إحدى القرى، فيمكن لكاله� التقديم للحصول عىل مكان لكل منه� يف أنشطة مختلفة.
 

 ر الحصول عىل مكانااللتحاق باملدرسة وطابور انتظا
 

يتم إلحاق األطفال الذين لديهم أخوة أو أخوات يف املدرسة التمهيدية قبل قبول طلبات االلتحاق األخرى يف املدرسة التمهيدية. و�كن 

 للوالدين رفض الدعوة املقدمة للحصول عىل مكان مرة واحدة، واختيار البقاء يف طابور االنتظار للحصول عىل مكان.
 

ر إلحاق أطفال املدرسة التمهيدية يف املدارس التمهيدية أو دور الرعاية الرتبوية. ويتم األخذ يف االعتبار رغبات أولياء األمور عىل قدويتم 

اإلمكان. وإذا مل يكن أحد أولياء األمور راضياً عن املكان الذي حصل عليه طفله أو كان يرغب بتغي� املكان الخاص بطفله ألي سبب آخر 

(طلب التقديم لتغي� املكان) (ملحق)،  Ansökan om byte av platsغي عليه التقديم لتغي� املدرسة التمهيدية يف است�رة فينب

 و�كنك العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20byte%20av%

20plats.pdf?epslanguage=sv 
 

 إلغاء حجز املكان
 

 Uppsägning av platsإن فرتة االنتظار قبل إلغاء حجز املكان هي شهر واحد. وينبغي أن يتم إجراء إلغاء حجز املكان كتابياً يف است�رة 

 (طلب إلغاء حجز املكان) (ملحق)، و�كنك العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط
g%20av%20plats.pdf?http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gnin

epslanguage=sv 
دفع الرسوم خالل فرتة االنتظار قبل إلغاء حجز  يتم تسليم أو إرسال االست�رة املكتملة مسؤول التسجيل يف املدرسة التمهيدية. وينبغي

 املكان بغض النظر عن ما إذا كان الطفل يستفيد من املكان أم ال.
 

ن ولدى بلدية ك�ونا الحق يف إلغاء حجز املكان إذا مل يتم االستفادة من املكان ملدة شهر متواصل وال يتم احتساب اإلجازات والعطالت ضم

 بلدية أيضاً إلغاء حجز املكان يف حالة عدم دفع الرسوم املستحقة.هذا الشهر، ك� �كن لل
 

 الرسوم والقواعد
 

ساعة يف األسبوع.  25ساعة يف األسبوع أو تحت  25يوجد مستوي� اثن� للرسوم وهذا يتوقف عىل وقت الحضور؛ أي إذا كان فوق 

 ساعة يف األسبوع، فال يتم فرض  15درسة متهيدية عامة حتى سنوات الذين حصلوا عىل مكان يف م 5إىل  3وبالنسبة لألطفال من سن 
 ساعة يف األسبوع يف نشاط املدرسة التمهيدية فيتم  15أي رسوم مقابل ارتيادهم للمدرسة التمهيدية. وعند التواجد لوقت أطول من 

 فرض رسوم ُمخفضة لهذا الطفل.
 

 األطفال، ك� يرتكز أيضاً عىل مدة التواجد \ويرتكز تحديد الرسوم عىل بيانات الدخل الحالية الخاصة بالعائلة التي ينتمي إليها الطفل
 Inkomstuppgiftيف املدرسة التمهيدية. ينبغي تسليم بيانات الدخل الخاصة بالعائلة إىل مسؤول التسجيل من خالل ملء است�رة 

 (ملحق)، و�كن العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط (بيانات الدخل)
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?epslanguage=sv 
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االتفاقيات) (ملحق)، \(الجدول Schema/Avtalينبغي تسليم الجدول واالتفاقيات الخاصة بأوقات الحضور من خالل ملء است�رة 

 و�كن العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط
%20avtal%20f%c3%b6rhttp://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och

%20barn.pdf?epslanguage=sv 
 

عىل النسبة من الدخل اإلج�يل للعائلة مبوجب قواعد الحد األقىص للرسوم. و�كن العثور عىل  ويتم احتساب الرسوم لكل طفل عىل حده وبناءاً 

 ,Tillämpningsregler och avgifter för förskolaيف وثيقة  9 – 7معلومات تفصيلية بشأن كيفية احتساب الرسوم يف الصفحات 
pedagogisk omsorg och fritidshem ية والرسوم الخاصة باملدرسة التمهيدية ودور الرعاية الرتبوية ودور (القواعد واألحكام السار

ويل األمر \رعاية أطفال املدارس) (ملحق). إن الرسوم الخاصة باملدرسة التمهيدية ودور الرعاية الرتبوية هي رسوم شهرية يقوم صاحب املكان

مسبقاً، وبغض النظر عن ما إذا تم االستفادة من املكان أم ال. ويتم دفع  شهر يف السنة، وفقاً ألوقات الحضور املتفق عليها 12بدفعها كل شهر، 

 الرسوم بدءاً من تاريخ تسجيل الطفل.
 

 الجدول\أوقات الحضور
 

عندما يتم تخصيص مكان للطفل فيتوجب عىل ويل األمر تسليم مسؤول التسجيل مخطط (جدول) بشأن أوقات حضور الطفل وفقاً 

وقت العمل أو الدراسة مباذا يف ذلك وقت الذي يتم استغراقه يف املواصالت لكل من الذهاب والرجوع من وإىل الحتياجات العائلة، أي 

جدول بأوقات الحضور الحالية يف املدرسة التمهيدية. إذا كان لدى ويل األمر مواعيد \العمل أو املدرسة. ينبغي أن يكون هناك دامئاً مخطط

 أسابيع بحد أقىص. ويقع عىل عاتق ويل األمر املسؤولية عن  6الوقت يف األسبوع، وملدة غ� منتظمة، فيتم احتساب متوسط 
 توصيل الطفل إىل املدرسة التمهيدية وأخذه منها يف املواعيد املتفق عليها مسبقاً.

 

 أيام التخطيط
 

اط وتطوير مستوى الكفاءة. وهذا عامل من لدى املدرسة التمهيدية الحق يف اإلغالق ملدة أربعة أيام يف العام من أجل التخطيط للنش

عوامل رفع مستوى الجودة ونطلب من أولياء األمور احرتام ذلك والتخطيط له. وسيتم إعالم أولياء األمور بأيام التخطيط قبل ثالثة أشهر 

 من الرسوم لتلك األيام. بحد أد�. إن أيام التخطيط وتطوير مستوى الكفاءة مشمول� ضمن الرسوم العادية وال يتم خصم أي مبلغ
 

 اإلبالغ بحدوث تغي�ات
 

لتسجيل يف تتأثر رسوم املكان يف املدرسة التمهيدية أو يف دار الرعاية الرتبوية بعدة عوامل والتي من شأنها أن تُلزم ويل األمر بإبالغ مسؤول ا

 جدول أوقات الحضور.\تغي�ات يف مخططاملدرسة التمهيدية عن كافة التغي�ات مثل الوضع العائيل والعنوان والدخل وال
 

 اإلجازات السنوية وعطالت أخرى
 

يف حاالت حصول ويل األمر عىل اإلجازات السنوية أو العطالت املدرسية أو أي نوع آخر من العطالت فإنه يحق للطفل الذي هو ب� سن 

 ساعة يف األسبوع يف املدرسة التمهيدية العامة. 15سنوات الحضور ملدة  5 - 3
 

 الغذاء ووجبات الطعام يف املدرسة التمهيدية
 

بوية الوجبات الغذائية التي تُقدم للطفل خالل اليوم (وجبات اإلفطار والغداء والوجبات الخفيفة) تشغل جزءاً هاماً وكب�اً يف األنشطة الرت  إن

ك� اليومية يف املدرسة التمهيدية. ففي العديد من املدارس التمهيدية يعمل القامئون بشكل دائم عىل تطوير وتحس� هذا الجزء من النشاط. 

(تعزيز الصحة  Hälsofrämjande förskola och skolaقامت لجنة شؤون الثقافة والتعليم بإصدار وثيقة للسياسات العامة، وثيقة 

م وأمور يف املدرسة التمهيدية واملدرسة) (ملحق)، وفيها تم تسليط الضوء عىل أهمية النظام الغذايئ السليم والبيئة الجيدة لتناول وجبات الطعا

 (وجبات الطعام يف املدرسة التمهيدية) (ملحق). Måltider i förskolan. أخرى
 

لدى بلدية ك�ونا مؤسسة ملطابخ املدرسة التمهيدية يوجد بكل مطبخ منهم طاه للوجبات وذلك من أجل تحس� نوعية الغذاء يف املدرسة 

 التمهيدية.
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 املدارس التمهيدية (انظر الخريطة)
 

 )Abisko(أبيسكو 
 )Abisko förskolaاملدرسة التمهيدية أبيسكو (

 

 )Bolagsområdetمنطقة الرشكات (
 )Asylförskolanاملدرسة التمهيدية لآلجئ� (

 لرعاية األطفال خالل األمسيات والليايل وعطالت نهاية األسبوع  Nattisاملدرسة التمهيدية للرشكات مبا يف ذلك دار 
)Bolags förskola inkl Nattis( 
 

 )Jukkasjärviيوكاسياريف (
 )Jukkasjärvi förskolaاملدرسة التمهيدية يوكاسياريف (

 

 )Jägarskoleområdetمنطقة ياغارسكوله (
 )Förskolan Fjälletاملدرسة التمهيدية فياليت (

 

 )Karesuandoområdetمنطقة كاريسواندو (
 )Östra Soppero)، يف أوسرتا سوب�و (Enrisets familjedaghemدار الحضانة العائلية إي�يسيت (

 )Karesuando)، يف كاريسواندو (Regnbågens förskolaاملدرسة التمهيدية ريغنبواغن (
 )Kuttainen)، يف كوتاين� (Snöflingans förskolaاملدرسة التمهيدية سنوفلينغان (

 

 )Kiruna Cمركز ك�ونا (
 )Backens förskolaاملدرسة التمهيدية باك� (

 )Norrskenets förskolaاملدرسة التمهيدية نورسكينيت (
 )Ripans förskolaاملدرسة التمهيدية ريبان (
 )Thule förskolaاملدرسة التمهيدية توله (

 

 )Lomboloområdetمنطقة لومبولو (
 )Hjalmar Lundbohms förskolaاملدرسة التمهيدية ياملار لوندبوهم (

 )Jökelns förskolaاملدرسة التمهيدية يوكيلن (
 )Kastanjens förskolaاملدرسة التمهيدية كاستاني� (

 )Kottens förskolaاملدرسة التمهيدية كوت� (
 )Lombolo förskolaاملدرسة التمهيدية لومبولو (

 )Satellitens förskolaاملدرسة التمهيدية ساتياليت� (
 )Språk- och kulturförskolan Lilla Björnاملدرسة التمهيدية للغات والثقافة ليال بيورن (

 

 )Luossavaaraområdetمنطقة لوسافارا (
 )Bergkristallens förskolaاملدرسة التمهيدية ب�يكريستال� (

 )Bullerbyns förskolaاملدرسة التمهيدية بول�ب� (
 )Lokeldarens förskolaاملدرسة التمهيدية لوكيلدارين (

 

 )Tuolluvaaraتولوفارا (
 )Fjällrävens förskolaاملدرسة التمهيدية فياراف� (

 

 )Vittangiområdetمنطقة فيتانغي (
 )Svappavaara förskolaاملدرسة التمهيدية سفابافارا (

 )Vittangi)، يف فيتاتغي (Lyktans förskolaاملدرسة التمهيدية ليكتان (
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 مدارس املرحلة األساسية يف ك�ونا
 

إج�يل سبعة عرش مدرسة للمرحلة األساسية، من بينهم اثنتا عرش مدرسة تابعة للبلدية، ومدرست� ساميت� اثنت�، وثالثة  يوجد يف ك�ونا

) يف أغلب مدارس fritidshem) ودار رعاية أطفال املدارس (förskoleklassمدارس مستقلة. ويوجد صف ما قبل بدء املدرسة (

 F - 9املبنى ذاته. ومن ب� املداس اإلثني عرش التابعة للبلدية هناك سبعة مدارس للصفوف من يف1 - 6 املرحلة األساسية للصفوف 
 .F - 6وخمسة مدارس للصفوف من 

 

يعترب سبباً رئيسياً لوجود العديد من املدارس الصغ�ة نسبياً التي تتاح الدراسة بها  وتجدر اإلشارة إىل أن االنتشار السكا� الواسع يف بلدية ك�ونا

 حتى الصف التاسع وتتنوع أحجام املدارس بشكل كب�.
 

وتقرر كل مدرسة بنفسها إذا كانت ترغب بالرتكيز بشكل خاص عىل توجه مع� يف أنشطتهم، أو إذا كانت ترغب باتباع طريقة عمل خاصة 

ىل أنشطتهم بالكامل. وقد قامت كافة املدارس برتكيز جهودها بشكل رئييس عىل األدوات التعليمية الرقمية. وهذا يعني أنه يُتاح لكافة تطغى ع

الطالب من الصف السابع إىل الصف التاسع يف املدارس التابعة للبلدية إمكانية الحصول عىل جهاز كمبيوتر شخيص، وأن أغلب الفصول تحتوي 

اح الكتابة التفاعلية، باإلضافة إىل قيام البلدية بالتوقيع للحصول عىل عدة تراخيص خاصة مبجموعة أساسية من األدوات الرقمية التي عىل ألو 

جيا �كن أن تُقدم دع�ً إضافياً يف العملية التعليمية للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. وتجدر اإلشارة إىل أنه تم توظيف معلم لتكنولو 

 لومات واألمور التقنية يف اإلدارة وذلك من أجل دعم مديري املدارس ومديري املدارس التمهيدية والعامل� يف أع�ل التطوير.املع
 

 التعليم اإللزامي
 

 سنوات. ويف 7إن املدرس يف السويد إجبارية، وينطبق التعليم اإللزامي عىل كافة األطفال بدءاً من خريف العام الذي يبلغون فيه سن 

بعض الحاالت �كن أن يتم تأجيل التعليم اإللزامي إذا كان هناك أسباب خاصة. ويف حالة رغبة أولياء األمور بتقديم موعد بدء أطفالهم 

ن بالدراسة لعام واحد، فإنه �كن طلب ذلك لدى البلدية. وينتهي التعليم اإللزامي بنهاية الفصل الدرايس الثا� للصف التاسع، أو إذا كا

لب يرتاد مدرسة خاصة، يف السنة العارشة بعد بدء الطالب بالتعليم اإللزامي. وحتى بعد انتهاء التعليم اإللزامي فإن للطالب الحق يف الطا

 إك�ل هذا الصف الدرايس.
 

 املدرسة املعينة\اختيار املدرسة
 

ساسية يف ك�ونا، فإن البلدية عادًة ما تقوم بتسجيل الطالب عندما يح� وقت بدء الطالب لصف ما قبل بدء املدرسة أو البدء مبدرسة املرحلة األ 

يرغب بأن يف مدرسة املرحلة األساسية األقرب إىل منزل الطالب. إن اختيار املدرسة الحر يعني أن ويل أمر الطالب �كن أن يختار التقدم إذا كان 

تكون مدرسة أخرى تابعة للبلدية، أو مدرسة مستقلة، أو مدرسة سامية. يرتاد طفله ملدرسة أخرى غ� املدرسة التي حددتها البلدية. �كن أن 

ومن املهم تذكر أنه إذا اختار الشخص تسجيل طفله يف مدرسة أخرى غ� املدرسة التي قامت البلدية بتحديدها، فيمكن أن يتم رفض طلب 

 مل يعد لدى األطفال الذين 2015سة. وبدءاً من خريف عام االستفادة من خدمة التوصيل املدريس إذا كان مقر سكنه يبعد كث�اً عن املدر 

 يرتادون صف ما قبل بدء املدرسة الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل املدريس حيث أن صف ما قبل بدء املدرسة هو صف درايس غ� إلزامي.
 

كان طفلك يرتاد إحدى املدارس التابعة للبلدية إال أنه يرغب بتغي� املدرسة أو إذا كنتم ترغبون بتسجيل طفلكم يف إحدى املدارس  وإذا

 Inflyttning/inskrivning av elevالتابعة للبلدية فيتوجب عليكم االتصال مبدير املدرسة الجديدة، وكذلك ملء است�رة 

 حق). �كن العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط (مل تسجيل الطالب)\(انتقال
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/INFLYTTNING%20ELEV%20-

%20100301.pdf?epslanguage=sv 
 

 وجبات الطعام
 

Kvalitetsdeklaration Skolmåltider  (إقرار الجودة الخاص بالوجبات الغذائية يف املدرسة) (ملحق)، وSpecialkost 

 (الوجبات الغذائية الخاصة) (ملحق).
 

 االحتياجات الغذائية الخاصة
 

 إذا كان لدى طفلكم احتياجات غذائية خاصة فمن الهام القيام بإعالم املدرسة بذلك.
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 األمان واملساواة يف املعاملة
 

 أن يشعر كافة األطفال والشباب باألمان أثناء وجودهم يف املدرسة ودار رعاية أطفال املدارس. وليك يتم منع وإعاقة التمييز واملضايقات ينبغي

ىل واملعاملة املسيئة فينبغي أن يكون لدى كل مدرسة خطة مكتوبة للمساواة يف املعاملة وهي التي ينبغي اتباعها كل عام. وفيها يتم النص ع

يفية تجنب حدوث شيئاً ما وما ينبغي عىل الشخص فعله يف حال حدوث يشء ما. �كنك العثور عىل خطة املساواة يف املعاملة الخاصة بكل ك

 مدرسة عىل املواقع اإللكرتونية للمدارس.
 

ا من أجل املساواة يف املعاملة، ويوجد وتجدر اإلشارة إىل أن إحدى مهام العامل� يف هيثة الرعاية الصحية الطالبية هي دعم املدارس يف عمله

بينهم أيضاً وظيفة خاصة، وهو مسؤول الدعم للمسائل التي تتعلق بالقيم األساسية، وهو يعمل مع كل من املعلم� والطالب من أجل خلق 

 بيئة ممتعة وآمنة يف املدرسة.
 

كان أحد الوالدين يرغبون مبعرفة املزيد حول ما �كنك فعله يف حال إذا كنت تشك يف أن طفلك يتعرض لإلهانة أو التمييز فيمكنك  إذا

 وهو التابع لهيئة التفتيش عىل املدارس. BEOالحصول عىل املشورة عرب املوقع اإللكرتو� الخاص ممثل األطفال والطالب 
 

 التأمينات
 

طة من أجل بيئة آمنة عىل قدر اإلمكان لتقليل مخاطر وقوع الحوادث للطالب. ويف حال حدوث حادثة فإن األطفال تسعى كافة األنش

 مؤمن عليهم أثناء وجودهم يف املدرسة.
 

ات التسجيل أوقات النشاط، ويف دار رعاية أطفال املدارس، ويف اإلجازات املدرسية خالل أوق\ويكون التأم� ساري خالل ساعات الدوام املدريس

الطالب املدرسة التمهيدية وصف ما قبل بدء \من العام الذي ينهي فيه الطفل 9/1(ساعات الدوام املدريس). ويكون التأم� سارياً حتى 

 املدرسة ومدرسة املرحلة األساسية.
 

 اإلجازات املدرسية والعطالت
 

تحديد خطة العام الدرايس الخاصة مبدرسة املرحلة األساسية يف البلدية كل عام. ويتم فيها توضيح موعد بدء وموعد انتهاء العام  يتم

 الدرايس وكذلك مواعيد اإلجازات املدرسية. وتجدر اإلشارة إىل أن خطة العام الدرايس الخاصة باملدرسة الثانوية قد تختلف بعض اليشء عن

ة مبدرسة املرحلة األساسية، إال أننا نحاول أن نجعل كلتا الخطت� مت�ثلت� قدر اإلمكان، حيث �كن أن يكون لألرسة الواحدة الخطة الخاص

 أطفال يف كلتا املدرست�.
 

 العطالت باإلضافة إىل اإلجازات املدرسية
 

كان أحد الطالب يف حاجة للحصول عىل إجازة من املدرسة فينبغي عىل ويل األمر القيام بالتقدم للحصول عىل إجازة لدى املدرسة.  إذا

ويكون مدير املدرسة الشخص املسؤول عن اتخاذ قرار بشأن اإلجازة إال أنه �كن للمدير أن يعهد إىل شخص آخر باتخاذ القرار يف حاالت 

 ة.اإلجازات القص� 
 

 وينبغي أن يستند القرار الخاص باإلجازة عىل تقييم شامل لوضع الطفل. الظروف التي �كن أن تشكل أساساً هي:
 

 مدة الغياب •
 الوضع الدرايس للطالب •
 فرص التعويض عن التعليم الفائت بطرق مختلفة •
 مدى أهمية اإلجازة للطالب. •

 

 (ملحق). �كن العثور عىل است�رة  (طلب التقديم عىل اإلجازة) Ledighetsansökanللتقديم عىل اإلجازة ينبغي ملء است�رة 
 عىل هذا الرابط

 

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%c3%96KAN.pdf?epslang
uage=sv 
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 التقييم والدرجات
 

من الفصل الدرايس الخريفي يف الصف السادس يحصل الطالب يف مدرسة املرحلة األساسية عىل درجات يف كل فصل درايس وفقاً  بدءاً 

أعىل الدرجات التي �كن  Aتعني أقل درجة للنجاح، ودرجة  Eتعني رسوب، ودرجة  F، وفيها تكون درجة Aإىل  Fملقياس الدرجات 

 الحصول عليها. وكأساس للدرجات يقوم املعلمون باستخدام تقيي�تهم لنتائج الطالب وفقاً للمتطلبات املعرفية يف الخطة الدراسية. 
 رسة ، فتكون املدEوإذا قام املعلم بالتقييم ووجد أن هناك خطراً من عدم متكن الطالب من الحصول عىل أد� درجة للنجاح وهي 

 ُملزمة بعمل تحقيق حول ما إذا كان الطالب يف حاجة للحصول عىل دعم خاص.
 

 (انظر الخريطة)مدارس املرحلة األساسية 
 

    )Abiskoأبيسكو (
 الصف التاسع -صف ما قبل بدء املدرسة  )Abiskoأبيسكو (

    
    )Bolagsområdetمنطقة الرشكات (

 الصف التاسع -املدرسة صف ما قبل بدء  مركز اللغات
    

    )Jukkasjärviيوكاسياريف (
 الصف السادس -صف ما قبل بدء املدرسة  )Jukkasjärvi skolaمدرسة يوكاسياريف (

   
   )Karesuandoområdetمنطقة كاريسواندو (

 الصف التاسع -صف ما قبل بدء املدرسة  )Karesuando skolaمدرسة كاريسواندو (
 الصف السادس -صف ما قبل بدء املدرسة  )Övre Soppero skolaمدرسة أوفري سوب�و (

    
    )Kiruna Cمركز ك�ونا (
 الصف السادس -صف ما قبل بدء املدرسة  )Bergaskolanمدرسة ب�يا (

 الصف التاسع -صف ما قبل بدء املدرسة  )Högalidskolanمدرسة هوكاليد (
 الصف التاسع -صف ما قبل بدء املدرسة  )Triangelns skolaمدرسة تريانكانس (

   
   )Lomboloområdetمنطقة لومبولو (
 الصف التاسع -صف ما قبل بدء املدرسة  )Nya Raketskolanمدرسة نيا راكيت (
  مدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة )Nya Raketskolanمدرسة نيا راكيت (

   
   )Luossavaaraområdetلوسافارا (منطقة 

 الصف السادس -صف ما قبل بدء املدرسة  )Luossavaaraskolanمدرسة لوسافارا (
    

    )Tuolluvaaraتولوفارا (
 الصف السادس -صف ما قبل بدء املدرسة  )Tuolluvaaraskolanمدرسة تولوفارا (

    
    )Vittangiområdetمنطقة فيتانغي (

 الصف السادس -صف ما قبل بدء املدرسة  )Svappavaaraskolanسفابافارا (مدرسة 
 الصف التاسع -صف ما قبل بدء املدرسة  )Vittangiskolanمدرسة فيتانيك (
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 )SPRÅKCENTRUMمركز اللغات (
 

) وطلب الحصول عىل Migrationsverketلدى مصلحة الهجرة ( أطفاالً كانوا أم مراهق�أبناءه \ينبغي عىل ويل األمر تسجيل ابنه

) وإىل مدير املركز. وبعد ذلك يتم إرسال Språkcentrumالتعليم. ويتم إرسال طلب التقدم الخاص بهم بعد ذلك إىل مركز اللغات (

 خطاب إىل ويل األمر ويحتوي الخطاب عىل املوعد والتسجيل للتعليم.
 

 ) هو أول نشاط تعليمي ينبغي أن �ر خالله كافةförberedelseklassي () والصف التحض� Språkcentrumإن مركز اللغات (

 الطالب الجدد الوافدين من دول أخرى إىل ك�ونا. ويتم دراسة املستوى املعريف للطالب إذا مل يتم عمل هذا من قبل، ويحصلون بعد ذلك عىل

 التعليم وفقاً ملستوى نضجهم ومعرفتهم.
 

من دمج الطالب يف الفصول السويدية بأرسع وقت ممكن (املدة املعيارية لالنتهاء من هذا التعليم هو أكرث  وهدف هذا النشاط هو التمكن

 ية.قليالً من عام واحد)، وللتمكن بعد ذلك من دعم تطوير معارفهم مع الدعم الدرايس باللغة األم وكذلك التعليم باللغة السويدية كلغة ثان
 

 فوف التحض�ية واللغة السويدية كلغة ثانية واللغة األم.ويكون مركز اللغات شامالً للص
 

 ففي الصفوف التحض�ية يتم التدريس لكافة الطالب الذين يفتقرون إىل أي مهارات يف اللغة السويدية.
 

، وبعد ذلك تسعى البلدية لتوزيع الطالب يف املنطقة �كن أن يتم تسجيل بعض الطالب يف أي من مدارس املرحلة األساسية يف بلدية ك�ونا

 املركزية لك�ونا ليك يحصل الجميع عىل الفرصة لتعلم اللغة السويدية بأرسع وقت ممكن.
 

 ك� يوجد يف مركز اللغات أيضاً مدرسة متهيدية تحض�ية لألطفال الذين ال يتحدثون اللغة السويدية.
 

 )FRITIDSHEMدار رعاية أطفال املدارس (
 

مهام دار رعاية أطفال املدارس هو تكميل صف ما قبل بدء املدرسة واملدرسة وأن متكن الوالدين من الجمع ب� األبوة والعمل أو  إن

الدراسة. وتقوم دار رعاية أطفال املدارس بتحفيز تطوير وتعليم الطالب، وتوفر لهم ترفيه ذو فائدة، وتعزيز االتصاالت متعددة األوجه 

 ت�عية.واملشاركة االج
 

 ما الذي يحدد القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة دار رعاية أطفال املدارس؟
 

 من 2و  1إن الخطة الدراسية يف قانون املدارس هي أهم وثيقة تنظيمية خاصة بالنشاط. وتقوم دار رعاية أطفال املدارس بتطبيق الجزء 

ارس الخطة الدراسية ملدرسة املرحلة األساسية وصف ما قبل بدء املدرسة ودار رعاية أطفال املدارس. وتقوم دور رعاية أطفال املدارس يف املد

 الخاصة واملدارس السامية بتطبيق خططهم الدراسية الخاصة بهم.
 

 يف بلدية ك�ونا
 

من أنشطة املدارس وبالتايل تقع أيضاً يف مبا� املدرسة. وتجدر اإلشارة إىل أنه ما إن دور رعاية أطفال املدارس يف بلدية ك�ونا هي جزء 

يقرب من نصف العامل� يف دور رعاية أطفال املدارس يف ك�ونا حاصل� عىل مؤهل جامعي تربوي ك� أن عدد العامل� كب� نسبياً 

 باملقارنة مع البلديات األخرى.
 

إن كافة األطفال الذين يرتادون صف ما قبل بدء املدرسة أو املدرسة لديهم الحق يف خدمة رعاية أطفال املدارس ومكان يف دار رعاية 

عاماً. إن املدارس  13سنوات إىل الفصل الدرايس الربيعي من العام الذي يبلغون فيه  6أطفال املدارس بدءاً من العام الذي يبلغون فيه 

ة للبلدية متتلك يف الغالب داراً لرعاية أطفال املدارس، إال أنه إذا مل يكن الحال كذلك فيمكن للوالدين التقديم للحصول عىل مكان الغ� تابع

 يف نشاط تابع للبلدية.
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 مواعيد العمل
 

. وبالنسبة لألطفال 18.00لساعة ا - 06.30الجمعة) الساعة  -مواعيد العمل لدور رعاية أطفال املدارس يف أيام العمل الرسمية (االثن� 

 الذين يحتاجون إىل رعاية يف أوقات أخرى أيضاً مثل األمسيات والليايل وعطالت نهاية األسبوع فإنه يوجد يف مركز ك�ونا نشاط خاص لهذا

 .Nattisالغرض، وهي دار 
 

يتم إدارة دور رعاية أطفال املدارس خالل عام النشاط املدريس مبوجب الخطة الدراسية الخاصة باملدرسة، إال أنها تظل مفتوحة أيضاً 

أثناء اإلجازات املدرسية خالل العام الدرايس إذا كان هناك حاجة لذلك. وخالل فرتة اإلجازة الصيفية يتم تنظيم نوع آخر من األنشطة 

دار رعاية أطفال املدارس الصيفية سن املدرسة الذين هم يف حاجة إىل الرعاية. ويف مركز ك�ونا يتم تنظيم نشاط يسمى لألطفال يف 

)Sommarfritids وهذا يعني أن كافة األطفال الذين يحتاجون إىل دار رعاية أطفال املدارس خالل فرتة اإلجازة الصيفية يتم .(

ك ألن عدد قليل جداً من األطفال يف كل مدرسة هم من يحتاجون يف العادة إىل الرعاية خالل جمعهم يف عدد قليل من املدارس وذل

 تلك الفرتة. وينبغي تقديم طلب خاص لهذا النشاط كل عام. إن التقديم عىل هذا النشاط ُملزم حيث يتوجب دفع رسوم خاصة له.
 

 التقديم للحصول عىل مكان أو إلغاء حجز املكان
 

 للحصول عىل مكانالتقديم 
 

يتم التقديم للحصول عىل مكان يف دور رعاية أطفال املدارس أو خدمة أخرى من خدمات رعاية أطفال املدارس التابعة للبلدية باستخدام 

(طلب التقديم للحصول عىل مكان يف نشاط تابع للبلدية)  Ansökan om plats i kommunal verksamhet (bilaga)است�رة 

 كنك العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط (ملحق)، و�
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20plats.pdf?ep

slanguage=sv 
تقديم طلب دار رعاية أطفال املدارس الصيفية من  يتم تسليم أو إرسال است�رة التقديم املكتملة إىل مكتب الخدمات يف املدرسة. �كن

(طلب التقديم للحصول عىل مكان يف دار رعاية أطفال املدارس  Ansökan om plats på sommarfritidsخالل ملء است�رة 

 الصيفية) املوجودة يف مكتب الخدمات يف املدرسة املعنية.
 

احتياج الطفل للحصول عىل مكان يف دار رعاية أطفال املدارس أو أي نوع آخر من فأولياء أمر الطالب هم من يقومون بالتقديم وتسجيل 

هذين أنواع أنشطة رعاية األطفال يف املدارس. ويف حالة كان للطفل وليّا أمر لديهم حضانة مشرتكة إال أنهم ال يعيشان معاً فإن وليا األمر 

ا األمر يعيشان يف منطقت� مختلفت�، عىل سبيل املثال إذا كان أحده� يعيش يف يقومان بالتقديم معاً عىل مكان واحد. ويف حالة كان وليّ 

 ) وويل األمر اآلخر يعيش يف إحدى القرى، فيمكن لكاله� التقديم للحصول عىل مكان لكل منه� Kiruna Cمركز ك�ونا (
 يف أنشطة مختلفة.

 

 إلغاء حجز املكان
 

 Uppsägning av platsن هي شهر واحد. وينبغي أن يتم إجراء إلغاء حجز املكان كتابياً يف است�رة إن فرتة االنتظار قبل إلغاء حجز املكا

 (طلب إلغاء حجز املكان) (ملحق)، و�كنك العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط
g%20av%20plats.pdf?http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gnin

epslanguage=sv 
بغض يتم تسليم أو إرسال االست�رة املكتملة إىل مكتب الخدمات يف املدرسة. وينبغي دفع الرسوم خالل فرتة االنتظار قبل إلغاء حجز املكان 

 النظر عن ما إذا كان الطفل يستفيد من املكان أم ال.
 

إذا مل يتم االستفادة من املكان ملدة شهر متواصل وال يتم احتساب اإلجازات والعطالت ضمن  ولدى بلدية ك�ونا الحق يف إلغاء حجز املكان

 هذا الشهر، ك� �كن للبلدية أيضاً إلغاء حجز املكان يف حالة عدم دفع الرسوم املستحقة.
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 الرسوم والقواعد
 

األطفال. ينبغي تسليم بيانات الدخل الخاصة \الرسوم عىل بيانات الدخل الحالية الخاصة بالعائلة التي ينتمي إليها الطفل يرتكز تحديد

(بيانات الدخل) (ملحق)، و�كن العثور عىل  Inkomstuppgiftبالعائلة إىل مكتب الخدمات يف املدرسة من خالل ملء است�رة 

 االست�رة عىل هذا الرابط
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?epslanguage=sv 

ويتم احتساب الرسوم لكل طفل عىل حده وبناءاً عىل النسبة من الدخل اإلج�يل للعائلة مبوجب قواعد الحد األقىص للرسوم. و�كن العثور 

 Tillämpningsregler och avgifter förيف وثيقة  9 - 7ساب الرسوم يف الصفحات عىل معلومات تفصيلية بشأن كيفية احت
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  القواعد واألحكام السارية والرسوم الخاصة باملدرسة التمهيدية ودور)

الرعاية الرتبوية ودور رعاية أطفال املدارس) (ملحق). إن الرسوم الخاصة بدور رعاية أطفال املدارس هي رسوم شهرية يقوم صاحب 

إذا تم االستفادة من املكان أم ال. ويتم دفع الرسوم ويل األمر بدفعها كل شهر، خالل خطة السنة الدراسية وبغض النظر عن ما \املكان

 بدءاً من تاريخ تسجيل الطفل.
 

ويل األمر بدفعها كل شهر، وفقاً لفرتة التواجد \إن الرسوم الخاصة بدور رعاية أطفال املدارس الصيفية هي رسوم شهرية يقوم صاحب املكان

جيل املتفق عليها مسبقاً خالل اإلجازة الصيفية وبغض النظر عن ما إذا تم االستفادة من املكان أم ال. ويتم دفع الرسوم بدءاً من تاريخ تس

 لطفل.ا
 

 أيام التخطيط
 

لدى املدرسة التمهيدية الحق يف اإلغالق ملدة أربعة أيام يف العام من أجل التخطيط للنشاط وتطوير مستوى الكفاءة. وهذا عامل من 

الثة أشهر عوامل رفع مستوى الجودة ونطلب من أولياء األمور احرتام ذلك والتخطيط له. وسيتم إعالم أولياء األمور بأيام التخطيط قبل ث

 بحد أد�. إن أيام التخطيط وتطوير مستوى الكفاءة مشمول� ضمن الرسوم العادية وال يتم خصم أي مبلغ من الرسوم لتلك األيام.
 

 الجدول\أوقات الحضور
 

جدول بأوقات \عندما يبدأ الطفل يف دار رعاية أطفال املدارس يتم عمل جدول بأوقات حضور الطفل. ينبغي أن يكون هناك دامئاً مخطط

 Schema/Avtalالحضور الحالية. ينبغي تسليم الجدول واالتفاقيات الخاصة بأوقات الحضور إىل مكتب الخدمات يف املدرسة ملء است�رة 

 االتفاقيات) (ملحق)، و�كن العثور عىل االست�رة عىل هذا الرابط \(الجدول
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och%20avtal%20f%c3%b6r

%20barn.pdf?epslanguage=sv 
 

 اإلبالغ بحدوث تغي�ات
 

رسوم املكان يف دار رعاية أطفال املدارس بعدة عوامل والتي من شأنها أن تُلزم ويل األمر بإبالغ مكتب الخدمات يف املدرسة عن كافة  تتأثر

 جدول أوقات الحضور.\التغي�ات مثل الوضع العائيل والعنوان والدخل والتغي�ات يف مخطط
 

 املدرسة الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة
 

 حلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصةمدرسة املر 
 

إن مدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة هي مدرسة بديلة ملدرسة املرحلة األساسية مخصصة للطالب الذين تم تقييمهم 

يف التعلم. ويف تلك املدارس بأنهم غ� قادرين عىل استيفاء املتطلبات املعرفية الخاصة مبدرسة املرحلة األساسية وذلك ألن لديهم صعوبات 

 يتم تكييف الربامج التعليمية وفقاً لظروف الطالب وهي تتألف من تسعة سنوات دراسية.
 

. وتجدر اإلشارة إىل أن مدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة تشمل تعلي�ً ملواد دراسية أو ملجال درايس أو مزيج من كاله�

 أن يشمل مواد دراسية وفقاً للمناهج الدراسية الخاصة مبدرسة املرحلة األساسية. ك� �كن للتعليم أيضاً 
 

وسوف يقوم هذا التعليم بتقديم املهارات والقيم التي من شأنها أن تسهم يف التطور الشخيص واملشاركة االجت�عية والتي تكون مبثابة 

 القاعدة الجيدة للمشاركة يف املجتمع بنشاط.
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 التدريب مدرسة
 

يوجد يف مدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة توجه خاص يسمى مدرسة التدريب. وتجدر اإلشارة إىل أن مدرسة التدريب 

هي مخصصة للطالب الذين ال يستطيعون استيعاب كافة النشاط التعليمية لل�دة الدراسية أو أجزاء منه. وتشتمل مدرسة التدريب عىل 

 ت دراسية بدالً من املواد الدراسية الفردية.خمسة مجاال 
 

 ما الذي يحدد القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة النشاط؟
 

إن قانون املدارس والترشيعات الحكومية واملناهج الدراسية هم األساس إلدارة النشاط. وتتبع مدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات 

رحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة، وفيه �كنكم القراءة حول األهداف الرئيسية واملبادئ الخاصة خطة دراسية خاصة مبدرسة امل

التوجيهية الخاصة مبدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة. وتضم الخطة الدراسية املناهج الدراسية التي تنص عىل املتطلبات 

عارف املقبولة والدرجات املختلفة يف مواد كل من الصف السادس والصف التاسع يف مدرسة املعرفية وهي التي تصف املهارات الالزمة للم

 املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة.
 

 كيف يتم وضع الدرجات؟
 

ذي أنهوه. بعد أن ينتهي الطالب من الدراسة يف مدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة سوف يحصلون عىل شهادة بالتعليم ال

وسيتم إك�ل الشهادة بتقرير درايس عام، يف حال طلب الطالب أو ويل األمر ذلك. وسوف يستعرض التقرير الدراسة إمكانية الطالب عىل 

 متابعة الدراسة.
 

النسبة ). وبNya Raketskolanويوجد يف ك�ونا مدرسة للمرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة يف مدرسة نيا راكيتسكوالن (

)، Nya Raketskolanلألطفال الذين يعيشون يف قرى تقع عىل مسافة بعيدة بحيث ال يتمكنون من ارتياد مدرسة نيا راكيتسكوالن (

 فإنه يتم التنسيق من خالل إدماجهم يف فصول خاصة يف مدارس املرحلة األساسية العادية.
 

 مدرسة املرحلة الثانوية لذوي االحتياجات الخاصة
 

الن لدى مدرسة املرحلة الثانوية لذوي االحتياجات الخاصة أنشطتها الخاصة يف املدرسة الثانوية التابعة للبلدية مدرسة ياملار لوندبوهمسكو 

)Hjalmar Lundbohmsskolan) وهي أحد أعضاء اتحاد املدارس الثانوية يف البالند ،(gymnasieförbundet Lapplands 
gymnasium.( 

 

 لغ� لذوي االحتياجات الخاصةتعليم البا
 

إن نشاط تعليم البالغ� ذوي االحتياجات الخاصة مشموالً ضمن برامج تعليم البالغ� الخاصة بالبلدية، وهي يتم تقد�ها يف مركز 

Kiruna lärcentra .وهو أحد أنشطة اتحاد بلديات إقليم البالند 
 
 
 
 
 
 

 خدمة التوصيل املدريس
 

 خدمة التوصيل املدريسالحق يف االستفادة من 
 

لدى األطفال الذين يرتادون املدرسة الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل املدريس يف بعض الحاالت. وتقرر كل بلدية القواعد السارية 

ل الحق يف االستفادة من بهذا الشأن. وتجدر اإلشارة إىل أن السن واملسافة إىل املدرسة التي تش� إليها البلدية ه� ما يحددان يف املقام األو 

خدمة التوصيل املدريس. قد يتم خسارة الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل املدريس عند اختيار مدرسة أخرى. و�كن أن يتم املوافقة 

وجود  لبعض الطالب عىل خدمة التوصيل املدريس يف أحوال أخرى غ� األحوال التي يتم املوافقة عليها بشكل طبيعي وهذا يف حاالت

  أسباب خاصة.
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 ك� يوجد أيضاً قواعد بشأن الفرتة التي ينبغي عىل الشخص االنتظار لخدمة التوصيل املدريس بشكل إج�يل خالل األسبوع املدريس. 
(قواعد خدمة التوصيل املدريس)  Regler för skolskjutsar�كنك العثور عىل معلومات مفصلة بشأن القواعد السارية يف وثيقة 

 ) (ملحق) عىل الرابطAnsökan om skolskjutsملحق). �كنك العثور عىل است�رة التقديم عىل خدمة التوصيل املدريس ((
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/ANS%c3%96KAN%20OM%20SKOLSKJUTS.

pdf?epslanguage=sv 
 ظف املسؤول عن خدمة التوصيل املدريس يف إجارة الثقافة والتعليم.ينبغي أن يتم ملئها وإرسالها إىل املو 

 

 تذاكر املواصالت العامة\بطاقة املواصالت العامة
 

للطالب الذي يتم املوافقة لهم عىل االستفادة من خدمة التوصيل املدريس ويركبون الحافلة من وإىل املدرسة سوف يحصلون عىل  بالنسبة

بطاقة مدرسية كل عام درايس. وهذا يعني أنك لست يف حاجة إىل االحتفاظ ببطاقة املواصالت العامة خاصتك التي كنت متتلكها من قبل. 

 املواصالت بها مستقبالً.فلن تتمكن من ارتياد 
 

 حافظ عىل بطاقة املدرسة خاصتك.
 

املوظف املسؤول عن خدمات \يف حال فقدانك للبطاقة أو تلفها بحيث مل تعد تعمل فينبغي عليك إعالم مكتب الخدمات يف مدرستك

ة جديدة. ويف الوقت الذي تنتظر كرونة سويدية إىل املدرسة من أجل الحصول عىل بطاق 50التوصيل املدريس. وسوف ينبغي عليك دفع 

فيه الحصول عىل بطاقة جديدة فإنك تحصل عىل وثيقة مؤقتة لالنتقال باملواصالت العامة وتكون تلك الوثيقة صالحة فقط لأليام التي قام 

 املوظف املسؤول عن خدمات التوصيل املدريس بذكرها فيها.
 

 لغات األقليات واللغة األم
 

 عم اللغة األمد -املدرسة التمهيدية 
 

اللغة ينبغي أن تساهم املدرسة التمهيدية يف توف� اإلمكانات لتطوير كل من اللغة السويدية واللغة األم لألطفال الذين لغتهم األم لغة غ� 

اإلشارة إىل أن كافة أطفال املدرسة التمهيدية ممن لغتهم األم لغة غ� اللغة السويدية لديهم الحق يف الحصول عىل دعم  السويدية. وتجدر

يف  اللغة األم، بهدف تطوير القدرة عىل التواصل بكل من اللغة السويدية واللغة األم. ك� ينبغي أن يقوم النشاط أيضاً بتعزيز أمان الطفل

 هويته.
 

من الخطة الدراسية الخاصة باملدرسة التمهيدية  9نص مقتبس من الصفحة واملبادئ التوجيهية الخاصة باملدرسة التمهيدية،  األهداف

كل اللغة والتعلم يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، مثل اللغة وتنمية الهوية. وتضع املدرسة التمهيدية أهمية كب�ة عىل تحفيز التطوير اللغوي ل إن�

االستفادة من فضول الطفل واهت�مه بعامل اللغات املكتوبة. فالطفل ذو الخلفية األجنبية الذي يطور لغته األم يحصل عىل طفل وتشجيع و 

تطوير فرص أكرب لتعلم اللغة السويدية وتطوير املهارات يف املجاالت األخرى أيضاً. ينبغي أن تساهم املدرسة التمهيدية يف توف� اإلمكانات ل

  � لسويدية واللغة األم لألطفال الذين لغتهم األم لغة غ� اللغة السويدية.كل من اللغة ا
يتم تطوير ��من الخطة الدراسية الخاصة باملدرسة التمهيدية  13نص مقتبس من الصفحة سوف تسعى املدرسة التمهيدية جاهدة بأن، 

تطوير قدرتهم عىل التواصل بشكل جيد باللغت� السويدية الهوية الثقافية لكل طفل ممن لغتهم األم لغة غ� اللغة السويدية وكذلك 

 �ولغتهم األم.
 
 

 تعليم اللغة األم -مدرسة املرحلة الثانوية \مدرسة املرحلة األساسية
 

 نص مقتبس (مدرسة املرحلة الثانوية)،  19. املادة 15الفصل \(مدرسة املرحلة األساسية) 7 . املادة10قانون املدارس الفصل 
 أن يحصل الطالب الذي يكون لدى أحد أولياء أمره لغة أم غ� اللغة السويدية ينبغي«

 عىل تعليم اللغة األم لتلك اللغة إذا
 كانت اللغة هي لغة التحدث اليومية للطالب يف املنزل، و .1
جيدة يف اللغة كان لدى الطالب مهارات أساسية يف اللغة (مرحلة املدرسة األساسية)، أو كان لدى الطالب مهارات  .2

 (مرحلة املدرسة الثانوية).
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 ك� يُقدم أيضاً تعليم اللغة األم إلحدى لغات األقليات القومية، حتى وإن مل تكن اللغة هي اللغة التي يتحدث بها الطالب يف املنزل.
 أن الحكومة أو السلطة التي تقررها الحكومة هي املخولة بإصدار اللوائح والترشيعات الخاصة بتعليم اللغة األم.  وتجدر اإلشارة إىل

 »وتضم تلك اللوائح أنه يتم تقديم تعليم اللغة األم بلغة ما إذا كان هناك عدد مع� من الطالب يرغب بالحصول عىل تعليم تلك اللغة.
 

امئة بذاتها يف املدرسة. وتهدف املادة إىل أن يقوم الطالب بتطوير احرتام الذات والهوية والقدرة اللغوية. ولدى إن تعليم اللغة األم مادة ق

ثل لغة الطالب يف املدرسة الحق يف التعليم بلغته األم إذا كان لدى أحد الوالدين أو كاله� لغة غ� اللغة السويدية وإذا كانت تلك اللغة مت

الب. وينبغي أن يكون لدى الطالب مهارات أساسية يف اللغة ويقوم مدير املدرسة بالتحقق من مهارات الطالب يف التحدث اليومية للط

 اللغة إذا مل يكن ذلك أكيداً. ويقوم مدير املدرسة بهذا بالتعاون مع معلم اللغة األم. ويتم تحديد مقدار التعليم باللغة األم من قبل

 املسؤول الرئييس عن املدرسة.
 

وليك يتم الرتتيب لتعليم اللغة األم ينبغي أن يكون هناك خمسة طالب متقدم� إىل البلدية لتعليم تلك اللغة ك� ينبغي أن يكون هناك 

 معلم مناسب لتلك اللغة. ويتم تحديد مدى صالحية املعلم من قبل مدير املدرسة.
 

 األم بكونه ويف مدرسة املرحلة األساسية �كن أن يتم الرتتيب لتعلم اللغة
 اختيار اللغة -
 اختيار الطالب أو املدرسة -
 تعليم ثنايئ اللغة عندما يكون هناك مجموعات كب�ة -
 تعليم خارج الجدول الدرايس. -

 

إن تعليم اللغة األم أن يشمل لغة واحدة فقط باستثناء الطالب الروماني� القادم� من الخارج حيث �كنهم الدراسة بلغت� إذا كانت 

 أسباب خاصة.هناك 
 

إذا كان هناك مخاطر عىل الطالب تتعلق بعدم تحقيق األهداف بسبب صعوبات اللغة السويدية، فينبغي عىل مدير املدرسة حينها 

 التحقيق يف ما إذا كان الطالب بحاجة إىل الدراسة بلغته األم، ومن ثم يتم التنسيق لذلك.
 

 اللغة األم بنفس الطريقة التي تقوم بها املدارس التابعة للبلدية.وينبغي أن تقوم املدارس املستقلة بتنسيق تعليم 
 

 لغات األقليات
 

 إن لغات األقليات القومية هي امليانكيلية (فنلندية تورنيدال)، والفنلندية، والسامية، والرومانية شيب، واليديشية.
 

 اإلمكانية يف املدرسة التمهيدية لتطوير هوية متعددة الثقافات.وبالنسبة لألطفال الذين ينتمون إىل تلك األقليات القومية يُتاح لهم 
 

 وسيحصل كافة الطالب يف املدرسة عىل معرفة بشأن ثقافة ولغة ودين وتاريخ تلك األقليات القومية.
 

 عليم تلك اللغة حتى وعندما يتعلق األمر بتدريس لغات األقليات القومية تلك فإن املسؤول الرئييس عن املدرسة يكون ُملزماً بتنسيق ت
وإن كان هناك عدد أقل من خمسة طالب متقدمون إىل البلدية لتعليم تلك اللغة وحتى إن كانت تلك اللغة ليست لغة التحدث والحياة 

 اليومية للطالب.
 

 التسجيل
 

 ق)إذا كنت ترغب بتسجيل طفلك لتعليم اللغة األم ينبغي عليك االتصال مبدير مدرسة طفلك. است�رة (ملح
 

http://www.kiruna.se/PageFiles/4789/Intresseanm%c3%a4lan%20Modersm%c3%a5laug2014.pdf?epslangua
ge=sv 
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 هيئة الرعاية الصحية للطالب
 

املدرسة يف األع�ل الخاصة بصحة \عىل بيانات مجمعة بدعم املدرسة التمهيدية إن مهمة هيئة الرعاية الصحية للطالب هي أن تقوم بناءاً 

األطفال والشباب وتعزيزها. ولدى أع�ل هيئة الرعاية الصحية للطالب توجهات لتعزيز الصحة والوقاية ويتم إجراء ذلك بالتعاون الوثيق 

 مع مديري املدارس وفرق العمل يف املدارس.
 

تساهم هيئة الرعاية الصحية للطالب يف خلق بيئات من شأنها أن تعزز تعلم وتطور وصحة األطفال والطالب، وكذلك دعم تطور  وسوف

 الطالب تجاه أهدافهم التعليمية.
 

ئيون وتربويون للتعليم الخاص وأخصا شدون اجت�عيون وأخصائيون نفسيونويعمل يف هيئة الرعاية الصحية للطالب كل من ممرضات ومر 

 للنطق ومسؤولو الدعم يف املسائل الهامة واألمناء ورئيسو الوحدات يف النشاط.
 

وتجدر اإلشارة إىل أن منطقة نشاط هيئة الرعاية الصحية للطالب تشمل املدارس التمهيدية ومدارس املرحلة األساسية واملدارس الثانوية 

لصحية للطالب أيضاً يف املدارس املستقلة واملدارس السامية يف كل من يف بلدية ك�ونا. ك� يتم استخدام خدمات هيئة الرعاية ا

) Vittangi) و فيتانغي (Karesuandoكاريسواندو وك�ونا. إن املنطقة الجغرافية كب�ة وتشمل عىل األطراف كل من كايسواندو (

 ).Abiskoو أبيسكو (
 

 توجهات أع�ل هيئة الرعاية الصحية للطالب هي:
 

 الشامل واملبكر وجهود الوقاية تعزيز الصحة -
 تطوير طريقة عمل مرشف عليها تؤدي إىل نتائج -
 املدرسة \تكوين قواعد مشرتكة ب� هيئة الرعاية الصحية للطالب وب� فريق الصغار يف املدرسة التمهيدية -

 لتعزيز الصحة والتعلم.
 

 األركان األربعة لهيئة رعاية الصحة للطالب هي:
 

 الرتكيز عىل التعلم -
 الطالب\تأث� الطفل -
 مشاركة أولياء األمور -
 معلومات عند االنتقال ب� املراحل واملدارس وأنواع املدارس -
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 )ELEVVÅRDSTEAMفريق رعاية الطالب (\Miniteamفريق 
 

 miniteamاألطفال. ويضم فريق \) وفيه يتم متابعة تطور الطالبminiteamلدى كل نشاط يف إدارة الثقافة والتعليم فريقاً للصغار (

املعلم الخاص. ك� يوجد أيضاً يف بعض املدارس أيضا مرشداً \مدير املدرسة التمهيدية واملمرضة وتربوي التعليم الخاص\مدير املدرسة

 ) ضمن الفريق.SYVتعليميا ومهنياً (
 

 نتهاء من الربنامج اإلجرايئ بواسطة مدير املدرسة.ويتم أخذ القرار بشأن التحقيق والتقييم واال 
 

 بشكل منتظم/ وغالباً ما يكون مرة كل أسبوع. miniteamويجتمع فريق 
 
 

 املدرسة الثانوية
 

، وهي )Hjalmar Lundbohmsskolanياملار لونهوملسكوالن (يوجد يف ك�ونا مدرست� ثانويت�. املدرسة الثانوية التابعة للبلدية 

 املدرسة األكرب وأحد أعضاء اتحاد املدارس الثانوية يف البالند وهو تابع التحاد بلديات إقليم البالند.
 

) و بياال Jokkmokk) و يوكموك (Gällivareويشمل اتحاد املدارس الثانوية يف البالند املدارس الثانوية التابعة للبلدية يف ياليفاره (

)Pajalaأن تلك املدرسة الثانوية التابعة للبلدية لديها مجموعة واسعة من الربامج الدراسية.). وتجدر اإلشارة إىل  
 

مدرسة ر�دغمناسيت وباإلضافة إىل تلك املدرسة الثانوية التابعة للبلدية فإنه يوجد أيضاً مدرسة ثانوية مستقلة وهي 

)Rymdgymnasiet( :ولديها الربامج التالية 
 لعلوم التقنيةتخصص ا -الربنامج التقني  -
 تخصص العلوم الطبيعية مع مواد يف علوم الفضاء -برنامج العلوم الطبيعية  -

 
 

 تعليم البالغ�
 

أو يوجد حالياً العديد من فرص التعلم التي تُتاح للبالغ� يف املجاالت املختلفة عىل عدة مستويات دون الحاجة إىل االنتقال من املدينة 

الذي يتوفر به برامج اإلرشاد الدرايس واملهني  Kiruna lärcentraيوجد مركز  Kunskapsparkenففي املنطقة التي يعيشون بها. 

 للبالغ�.
 

اتحاد بلديات ) يُشكلون معاً Pajala) و بياال (Kiruna) و ك�ونا (Jokkmokk) و يوكموك (Gällivareفكل من بلديات (

، وهذا االتحاد يقوم بتنظيم تعليم البالغ� ويقدم الدعم لقاطني البلديات )Lapplands kommunalförbundمنطقة البالند (

) وبرنامج اللغة السويدية للمهاجرين Komvuxالذين يرغبون بالتعلم مبستويات مختلفة مثل كومفوكس (

)Svenska för invandrare (SFI).والكليات والكليات املهنية ( 
 

 معلومات حول تسجيل البيانات
 

). PULالشخص املسؤول عن تسجيل البيانات الشخصية بإعالم الذين يتم تسجيلهم وهذا مبوجب قانون البيانات الشخصية (ويقوم 

وتقوم إدارة الثقافة والتعليم بتسجيل بيانات األطفال والطالب وأولياء األمور. والغرض من تسجيل البيانات هو من أجل تحديد رسوم 

بالتعليم اإللزامي، وقوائم الفصول، والدرجات، والحضور، وخطط التطوير الفردية مع التقيي�ت الخطية  رعاية الطفل، ومراقبة االلتزام

 والكث� غ� ذلك. ومن بيان أمثلة البيانات الشخصية الرقم الشخيص واالسم واملدرسة والصف املُلتحق بهم والعنوان ورقم الهاتف واألرسة

 لدرجات وغ� ذلك. ويتم معالجة البيانات وفقاً للقواعد السارية الخاصة بقانون البيانات الشخصية.والحالة االجت�عية واختيار اللغة وا
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 توضيحات بشأن محتويات االست�رات

 االسم األخ� = اسم العائلة

 االسم األول = االسم األول الذي يتم نداء الشخص به يف الحياة اليومية

 سنة) -شهر  -يوم  -الرقم الشخيص = تاريخ امليالد (رقم 

 العنوان املسجل لدى قيد النفوس = الشارع + الرقم \العنوان

 قبل منطقة السكن 123 45الرقم الربيدي = عىل سبيل املثال 

 Kirunaالعنوان الربيدي = عىل سبيل املثال 

 مراض= هل يُعا� الطفل من أي أ  متاماً هل الطفل بصحة جيدة 

 هل يُعا� الطفل من الحساسية = هل هناك يشء يكون لدى الطفل تجاه رد فعل تحسيس، عىل سبيل املثال اللنب وغبار الطلع.

 اللغة األم = اللغة التي يتم التحدث بها يف املنزل

 سجل بهالرغبة يف الحصول عىل دعم اللغة األم = الحاجة إىل الدعم يف اللغة الخاصة بالطفل يف النشاط امل

 دار رعاية أطفال املدارس املرغوب� يف املقام األول \املنطقة املرغوبة = املدرسة التمهيدية \املكان

 دار رعاية أطفال املدارس حالياً  \مكان التسجيل الحايل = املدرسة التمهيدية 

 ويل األمر = األم أو األب

 التوقيع = اسمك بنمط كتابتك

 عىل سبيل املثال الراتب، إعانة مالية الدخل = األموال

 السبب يف اإلجازة املطلوبة = ملاذا يحتاج طفلك إىل التغيب من املدرسة

 أسباب طلب التقديم إىل خدمة التوصيل املدريس = ملاذا يحتاج طفلك إىل خدمة التوصيل املدريس



 
 

 التقديم للحصول عىل مكان يف أنشطة البلدية
 

 كل عىل حده ليتم استخدامه من قبل كال وليا األمر.يف حالة سكن الطفل بالتبادل ب� مسكن� للوالدين، فينبغي أن يقوم كال وليا األمر بالتقديم عىل مكان 
 

 است�رة لكل طفل
 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة للطفل

 العنوان الربيدي الرقم الربيدي العنوان

 األسبوع\عدد الساعات املكان املرغوب بدءاً من

 املدرسة التمهيدية
 

 الرتبويةالرعاية 
 

 دار رعاية أطفال املدارس
 

 اللغة األم هل يُعا� الطفل من أي حساسية؟ هل يتمتع الطفل بصحة جيدة متاماً؟
نعم ال نعم ال  

 هل ترغب بالحصول عىل دعم اللغة األم؟
نعم ال 

 املنطقة املرغوبة\املكان

 معلومات خاصة

 
 1ويل األمر 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة

 رقم الهاتف املحمول العنوان الربيدي الرقم الربيدي العنوان

 رقم هاتف العمل املدرسة\رب العمل

 
 2ويل األمر 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة

 رقم الهاتف املحمول الربيديالعنوان  الرقم الربيدي العنوان

 رقم هاتف العمل املدرسة\رب العمل

 
 1توقيع ويل األمر  التاريخ

 2توقيع ويل األمر  التاريخ

 

ي المدرسة التمھیدیة.
 للمدرسة التمھیدیة: یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة المكتملة إ� مسؤول التسجیل ��

ي المدرسة.لدار رعایة أطفال المدارس: یتم تسلیم أو 
 إرسال ا�ستمارة إ� مكتب الخدمات ��

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 
 

 است�رة لكل طفل التقديم لتغي� املكان
 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة للطفل

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم عائلة ويل األمر

 العنوان الربيدي الرقم الربيدي العنوان

 الربيد اإللكرتو� الهاتف املحمول هاتف املنزل

 
 

 الرغبة
 تغي� املكان املرغوب من مكان التسجيل الحايل

 املدرسة التمهيدية املكان املرغوبة
 

 الرعاية الرتبوية
 

 معلومات أخرى

 
 
 

 الهاتف املحمول الهاتف 1ويل األمر  التاريخ

 الهاتف املحمول الهاتف 2ويل األمر  التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي المدرسة التمھیدیة الحالیة للطفل.
 یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة إ� مسؤول التسجیل ��

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 
 

 است�رة لكل طفل. إلغاء حجز املكان
 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  اسم الطفل اسم العائلة للطفل

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  األولاالسم  اسم عائلة ويل األمر

 العنوان الربيدي الرقم الربيدي العنوان

 الربيد اإللكرتو� الهاتف املحمول الهاتف

 سوف يتم االستفادة من املكان حتى مكان التسجيل الحايل

 
 
 

 مالحظة!
 من تاريخ استالم اإلشعار. شهر واحدإن فرتة االنتظار قبل إلغاء التسجيل هي 

 
 يتم دفع الرسوم حتى انتهاء فرتة االنتظار قبل إلغاء التسجيل بغض النظر عن االستفادة من املكان أم ال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهادة عىل صحة البيانات املذكورة أعاله:
 هاتف العمل املحمول\الهاتف ويل األمر التاريخ

 هاتف العمل املحمول\الهاتف ويل األمر التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي المدرسة التمھیدیة.
 للمدرسة التمھیدیة: یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة المكتملة إ� مسؤول التسجیل ��

ي المدرسة.
 بالنسبة لدار رعایة أطفال المدارس: یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة إ� مكتب الخدمات ��

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 
 بيانات الدخل

 
 يوم شهر سنة سارية من

 
  فاتورة مشرتكة

 (مستلم الفاتورة) 1بيانات صاحب املكان 
 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة

 املنطقة الرقم الربيدي العنوان

 الربيد اإللكرتو�  هاتف العمل هاتف املنزل

 املدرسة\رب العمل

 
 2بيانات صاحب املكان 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة

 املنطقة الرقم الربيدي العنوان

 الربيد اإللكرتو�  العملهاتف  هاتف املنزل

 املدرسة\رب العمل

 
 رشيك متعايش (إذا مل يكن هو الشخص املذكور أعاله)\الزوجة\الزوج

 الرقم الشخيص االسم األول اسم العائلة

 املنطقة الرقم الربيدي العنوان

 الربيد اإللكرتو�  هاتف العمل هاتف املنزل

 املدرسة\رب العمل

 
 رعاية أطفال املدارس\إىل نشاط املدرسة التمهيدية بيانات الطفل املنضم

 
 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة 1الطفل 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  االسم األول اسم العائلة 2الطفل 

 السنة) -الشهر  -اليوم  - الرقم الشخيص (الرقم االسم األول اسم العائلة 3الطفل 

 السنة) -الشهر  -اليوم  -الرقم الشخيص (الرقم  تم إلحاق األخوة يف تعاونية

 
1 

  

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 دخل األرسة قبل الرضائب
 شهر\رشيك متعايش كرونة شهر\كرونة 2ويل األمر  شهر\كرونة 1ويل األمر  

  +  +  + الراتب والتعويضات األخرى ذات العالقة بالتوظيف

  +  +  + تعويض البطالة

  +  +  + نقدية الوالدين

 +  +  + إعانة املرض\نقدية املرض
 

  +  +  + الراتب التقاعدي ( ليس راتب تقاعد الطفل)

  +  +  + املعونة التعليمية املتعلقة بتعليم سوق العمل

  +  +  + دخول أخرى (عىل سبيل املثال إعانة الرعاية وغ�ها)

  =  =  = اإلج�يل

 
 تحتفظ البلدية بالحق بالتحقق من بيانات الدخل.

 إن تقديم بيانات غ� صحيحة �كن أن يؤدي إىل سحب مكان رعاية الطفل.
 
 
 
 

 الشهادة عىل صحة البيانات املذكورة أعاله:
 1ويل األمر  التاريخ

 2ويل األمر  التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي المدرسة التمھیدیةللمدرسة التمھیدیة: یتم 
 2 .تسلیم أو إرسال ا�ستمارة المكتملة إ� مسؤول التسجیل ��

ي المدرسة.
 بالنسبة لدار رعایة أطفال المدارس: یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة إ� مكتب الخدمات ��



 
 

ي المدرسة التمھیدیة \المخطط
بویة. -دار رعایة أطفال المدارس  -ا�تفاقیات ل��طفال ��  الرعایة ال��

 استمارة لكل طفل.
 السنة) -الشھر  -الیوم  -الرقم الشخ�ي (الرقم  ا�سم ا��ول اسم العائلة

یدي المنطقة العنوان  الھاتف الرقم ال��

کة التسجیل ساریة بدءاً من   فاتورة مش��
 

 تذکر أن:
 سوف یشتمل المخطط ع� مواعید توصیل ا��طفال وأخذهم •
 فقط عندما یکون لدیك مخطط ��سبوع واحد. 1یُرجی ملء ا��سبوع  •
أسابیع إذا كان لدیك مخطط لعدة أسابیع وأن تقوم أیضاً قم بملء عدة  •

ي بدایة ا��سبوع.
ن �ن  بإدخال التاریخ لیوم ا�ثنني

 
 عدد ا��سابیع

ي بدایة 
ن �ن تاریخ یوم ا�ثنني

ا��سبوع عند وجود مخطط 

 لعدة أسابیع

 
 3ا��سبوع  2ا��سبوع  1ا��سبوع 

ن     ا�ثنني
   الث�ثاء

   ا��ربعاء
   الخمیس
   الجمعة
   السبت
   ا��حد

 6ا��سبوع  5ا��سبوع  4ا��سبوع 
ن     ا�ثنني
   الث�ثاء

   ا��ربعاء
   الخمیس
   الجمعة
   السبت
   ا��حد

 

 ا��سبوع\یتم استخدام المتوسط إذا تعذر إدخال المخطط: ___________________ساعة

 
 معلومات أخرى

 
 المذکورة أع�ه:الشھادة ع� صحة البیانات 

 الھاتف 1توقیع و�ي ا��مر  التاریخ

 الھاتف 2توقیع و�ي ا��مر  التاریخ

 

ي المدرسة التمھیدیة.
 للمدرسة التمھیدیة: یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة إ� مسؤول التسجیل �ن

ي المدرسة.
 لدار رعایة أطفال المدارس: یتم تسلیم أو إرسال ا�ستمارة إ� مكتب الخدمات �ن

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 

ونا   بلدیة ک�ي

 2016-02-03تم التحدیث  إدارة شؤون الثقافة والتعلیم

 
 
 
 
 

 القواعد التنفيذية

 و

 الرسوم
 للمدرسة التمهيدية ودور الرعاية الرتبوية

 ودار رعاية أطفال املدارس
 

 
 
 

 ،105، املادة 2015-06-11اعتمدت من قبل لجنة شؤون األطفال والتعليم بتاريخ 

 2015-07-01وهي سارية بدءاً من 

1 
 



 املحتويات
  

 3صفحة  نشاط املدرسة التمهيدية
 3صفحة  سنوات 5سنة إىل  1املدرسة التمهيدية لألطفال من سن 
 3صفحة  سنوات 5سنة إىل  1 دار الرعاية الرتبوية لألطفال من سن

 3صفحة  الرعاية يف ساعات عمل غ� مريحة
 3صفحة  إجازة الوالدين

 3صفحة  املدرسة التمهيدية العامة
 3صفحة  رعاية أطفال املدارس

 4صفحة  دار رعاية أطفال املدارس الصيفية
 4صفحة  نشاط املدرسة التمهيدية املستقلة ورعاية أطفال املدارس املستقلة

 4صفحة  األحكام العامة
 4صفحة  الرعاية الرتبوية دار\دار رعاية أطفال املدارس\فرتة الدوام يف املدرسة التمهيدية

 4صفحة  االلتحاق باملدرسة وطابور انتظار الحصول عىل مكان
 5صفحة  فرتة التواجد

 5صفحة  اإلبالغ بحدوث تغي�ات
 5صفحة  اإلجازات السنوية وعطالت أخرى

 5صفحة  إلغاء حجز املكان
 5صفحة  صاحب املكان
 5صفحة  الشؤون املنزلية\العالقة األرسية
 6صفحة  أيام التخطيط

 6صفحة  رسوم املدرسة التمهيدية والرعاية الرتبوية ودار رعاية أطفال املدارس
 8صفحة  الحد األقىص للرسوم
 9صفحة  املدرسة التمهيدية والرعاية الرتبوية ودار رعاية أطفال املدارس -مسؤويل التسجيل 

  

2 
 



 نشاط املدرسة التمهيدية
 

 إدارة نشاط املدرسة التمهيدية يف املدرسة التمهيدية والرعاية الرتبوية (مربيات الحضانة العائلية). يتم
 

 سنوات 5سنة إىل  1املدرسة التمهيدية لألطفال من سن 
 

ن يف إجازة يعمل أو يدرس آباؤهم وأمهاتهم أو يكونو  سنوات ممن 5سنة إىل  1إن املدرسة التمهيدية هي نشاط تربوي لألطفال من سن 

 أو إذا كان لدى الطفل حاجة خاصة الرتياد املدرسة التمهيدية.الوالدين أو يبحثون عن وظيفة 
 

املدرسة التمهيدية بالقدر الذي يعمل أو يدرس خالله أولياء األمر مبا يف ذلك الوقت الذي يتم استغراقه يف املواصالت لكل من الذهاب  وتُقدم

ن ة كل موالرجوع من وإىل العمل أو املدرسة، ك� تُقدم املدرسة التمهيدية أيضاً وفقاً لالحتياجات الخاصة بالطفل. ويعمل يف املدرسة التمهيدي

الدراسية معلم املدرسة التمهيدية ومريب األطفال ومن ب� مهامهم تعزيز تعلم الطفل وفقاً لألهداف واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف الخطة 

 ، وقانون املدارس.Lpfö 98الخاصة باملدرسة التمهيدية، 
 

 العائلية) سنوات (مربية الحضانة 5سنة إىل  1دار الرعاية الرتبوية لألطفال من سن 
 

بق القيم �كن أن تُقدم دار الرعاية الرتبوية لألطفال كاختيار بديل للمدرسة التمهيدية. ويتم إدارة النشاط لدى مربية الحضانة العائلية. وتنط

 األساسية يف املدرسة التمهيدية أيضاً عىل دار الرعاية الرتبوية.
 اً له.وتكون الخطة الدراسية الدليل الذي يعمل النشاط وفق

 

 الرعاية يف ساعات عمل غ� مريحة
 

مكن أن وبالنسبة ألولياء األمور الذين يعمل بساعات عمل غ� مريحة أو مواعيد عمل غ� منتظمة أثناء املساء والليل وعطالت نهاية األسبوع، في

ارس التابع� لرشكة ما. و�كن أن يتم دمج املكان الذي يتم توف� الرعاية لألطفال املسجل� يف إحدى املدارس التمهيدية أو دور رعاية أطفال املد

 تم الحصول عليه مع دار رعاية أطفال املدارس التابع للمدرسة. وال يتم تغريم أولياء األمور أي رسوم إضافية لحصول أبنائهم عىل مكان 
 يف املدرسة التمهيدية أو دار رعاية أطفال املدارس يف ساعات العمل غ� املريحة.

 

 إجازة الوالدين
 

درسة وبالنسبة لألطفال الذي يكون أولياء أمورهم يف إجازة الوالدين لرعاية أخ أو أخت حديث الوالدة، فإنه يحق لهم الحصول عىل مكان يف امل

 األسبوع.\ساعة 15الرعاية الرتبوية ملدة \التمهيدية
 

 املدرسة التمهيدية العامة
 

ساعة يف العام بدءاً من الفصل الدرايس  525ساعة يف األسبوع أو  15التمهيدية العامة دون أية رسوم ملدة  يُتاح لكافة األطفال ارتياد املدرسة

سنوات. وتجدر اإلشارة إىل أن املدرسة التمهيدية العامة تتبع الخطة التعليمية الخاصة مبدرسة  3الخريفي من العام الذي يبلغ فيه الطفل 

 ال �كن االستفادة من املكان خالل العطالت املدرسية الخاصة مبدرسة املرحلة األساسية. املرحلة األساسية، م� يعني أنه
 ويقوم مدير املدرسة التمهيدية باتخاذ القرار بشأن وضع مواعيد الحضور.

 

 رعاية أطفال املدارس
 

دارس إدارة نشاط رعاية أطفال املدارس يف دار رعاية أطفال املدارس خالل عام النشاط املدريس وفقاً للخطة الدراسية. إن دار رعاية أطفال امل يتم

من هي نشاط ج�عي تربوي يُقدم للطالب املسجل� يف صف ما قبل بدء املدرسة أو مدرسة املرحلة األساسية بدءاً من الفصل الدرايس الخريفي 

سنة. ومهمة دار رعاية أطفال املدارس هي  13سنوات إىل الفصل الدرايس الربيعي من العام الذي يبلغ فيه الطفل  6العام الذي يبلغ فيه الطفل 
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أطفال  مهمة تكميلية للتعليم يف املدرسة وتُقدم للطالب الرتفيه واألنشطة ذات الفائدة يف أوقات الفراغ. ويساهم كل من املدرسة ودار رعاية

 دراسة.املدارس يف التطور الشامل للطالب ويف تعلمه. وينبغي أن يتم تنظيم دار رعاية أطفال املدارس بحيث متكن أولياء األمور من العمل أو ال
 

 دار رعاية أطفال املدارس الصيفية
 

فية تُتاح دار رعاية أطفال املدارس الصيفية للطالب املسجل� يف صف ما قبل بدء املدرسة ومدرسة املرحلة األساسية خالل فرتة اإلجازة الصي

 للمدرسة. ويتوجب أن يتم دفع رسوم مقابل االنض�م إىل هذا النشاط ويكون ذلك وفقاً للرسوم السارية حسب مدة الحضور املتفق عليها. 
(طلب التقديم للحصول عىل مكان)، قبل شهر  »Ansökan om plats«تقديم الطلب من خالل ملء است�رة خاصة وهي: است�رة  ويتم

 عىل األقل قبل رسيان االلتحاق، وهو ُملزم (أي ينبغي دفع الرسوم سواء تم االستفادة من املكان أم مل يتم).
 

 املدارس املستقلةنشاط املدرسة التمهيدية املستقلة ورعاية أطفال 
 

يوجد يف البلدية أنشطة للمدرسة التمهيدية ورعاية أطفال املدارس يتم إدارتها من قبل جهات فردية مثل تعاونيات العامل� 

)personalkooperativ) وتعاونيات اآلباء واألمهات (föräldrakooperativ والتي يتم إدارتها من قبل الدولة، واملدارس التمهيدية ،(

 تقلة.املس
 

 الرعاية الرتبوية \األحكام العامة للمدرسة التمهيدية
 

 أخوات يف املدرسة التمهيدية قبل غ�هم.\يتم معالجة طلبات التقديم لألطفال ممن لديهم أخوة
 

 و�كن للوالدين رفض الدعوة املقدمة للحصول عىل مكان مرة واحدة، واختيار البقاء يف طابور االنتظار للحصول عىل مكان.
 

 دار الرعاية الرتبوية\دار رعاية أطفال املدارس\فرتة الدوام يف املدرسة التمهيدية
 

. �كن أن يتم فتح النشاط ب� الساعة 18:00إىل الساعة  06:30دار رعاية أطفال املدارس هي من الساعة \فرتة الدوام يف املدرسة التمهيدية

مدير املدرسة التمهيدية بالنظر واتخاذ القرار إذا ما كان هناك حاجة إىل زيادة ساعات \رئيسإذا لزم األمر ذلك. ويقوم  18.30والساعة  06.00

 العمل.
 

 .16.30والساعة  06.30مواعيد العمل الخاصة بدور الرعاية الرتبوية (مربيات الحضانة العائلية) هي ب� الساعة 
 

 ة ودور الرعاية الرتبويةااللتحاق وطابور انتظار الحصول عىل مكان يف املدرسة التمهيدي
 

ه �كن تقديم يتم إلحاق أطفال املدرسة التمهيدية يف املدارس التمهيدية أو دور الرعاية الرتبوية. ويتم األخذ يف االعتبار رغبة ويل األمر، إال أن

) يف مركز ك�ونا Tuolluvaaraområdet) بأكملها. وتقع منطقة تولوفارا (Kiruna Cاملكان يف املدرسة التمهيدية يف منطقة مركز ك�ونا (

)Kiruna C) وبالنسبة لألطفال الذين يعيشون يف يوكاسياريف .(Jukkasjärvi فإنه �كن أن يتم تقديم مكان لهم يف مركز ك�ونا (

)Kiruna C.ًإذا كان ذلك مناسبا ( 
 

هي مناطق لإللحاق قامئة بذاتها. ولذا فإن هذا يشمل مناطق أبيسكو وتجدر اإلشارة إىل أن منطقة املدارس يف األجزاء الرشقية والغربية للبلدية 

)Abisko) و سفابافارا (Svappavaara) و فيتانغي (Vittangi) و أوفره سوب�و (Övre Soppero) و كاريسواندو (Karesuando.( 
 

 Ansökan om plats i«است�رة خاصة وهي: است�رة وينبغي أن يتم التقديم قبل أربعة أشهر من الحاجة إىل املكان، ويتم هذا من خالل ملء 
kommunal verksamhe«  �(طلب التقديم للحصول عىل مكان يف نشاط تابع للبلدية). �كن الحصول عىل االست�رة عرب املوقع اإللكرتو

ل الخاص بالبلدية، ك� �كن الحصول عليها أيضاً من قبل مسؤولو التسجيل ومكتب خدمات إدارة الثقافة والتعليم أو من خالل مكتب االستقبا

 يف مبنى إدارة بلدية ك�ونا.
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إرسال االست�رة إىل مسؤول التسجيل يف منطقة اإللحاق التي يرغب ويل األمر بالحصول عىل مكان فيها يف املقام األول. \ينبغي أن يتم تسليم

 يُرجى االطالع عىل الصفحة األخ�ة!
 

فض الدعوة املقدمة للحصول عىل مكان مرة عند تقديم عرض للحصول عىل مكان يتم إرسال عرض لإللحاق إىل أولياء األمر. و�كن ألولياء األمر ر 

بعد أن يتم املوافقة عىل أخذ املكان الذي تم تقد�ه يف املدرسة التمهيدية يحدث  واحدة، واختيار البقاء يف طابور االنتظار للحصول عىل مكان.

 ة بالتعاون مع الوالدين. ما يسمى بالتأقلم عىل املدرسة. وينبغي أن تتم فرتة تأقلم الطفل يف نشاط املدرسة التمهيدي
 ويقرر مدير املدرسة التمهيدية نوع التأقلم عىل املدرسة وتنفيذه.

 

 فرتة التواجد
 

 عندما يتم تخصيص مكان للطفل فيتوجب عىل ويل األمر تسليم مسؤول التسجيل مخطط (جدول) بشأن أوقات حضور الطفل وفقاً الحتياجات

سة. ينبغي العائلة، أي وقت العمل أو الدراسة مباذا يف ذلك وقت الذي يتم استغراقه يف املواصالت لكل من الذهاب والرجوع من وإىل العمل أو املدر 

احتساب متوسط جدول بأوقات الحضور الحالية يف املدرسة التمهيدية. إذا كان لدى ويل األمر مواعيد غ� منتظمة، فيتم \أن يكون هناك دامئاً مخطط

أسابيع بحد أقىص. ويقع عىل عاتق ويل األمر املسؤولية عن توصيل الطفل إىل املدرسة التمهيدية وأخذه منها يف املواعيد  6الوقت يف األسبوع، وملدة 

 املتفق عليها مسبقاً.
 

 اإلبالغ بحدوث تغي�ات
 

الدين، أن يقوم ويل األمر بإبالغ البلدية عن كافة التغي�ات بشأن الوضع العائيل: العنوان، وجدول أوقات الحضور، وبيانات الدخل، وإجازة الو  ينبغي

 والبطالة. ينبغي أن يتم إبالغ مسؤول التسجيل بأي من تلك التغي�ات.
 

 اإلجازات السنوية وعطالت أخرى
 

- 5 اإلجازات السنوية أو العطالت املدرسية أو أي نوع آخر من العطالت فإنه يحق للطفل الذي هي ب� سن  يف حاالت حصول ويل األمر عىل

 ساعة يف األسبوع يف املدرسة التمهيدية العامة. 15سنوات الحضور ملدة 3 
 

 إلغاء حجز املكان
 

يف است�رة خاصة ويتم تسليمها إىل إلغاء حجز املكان كتابياً إن فرتة االنتظار قبل إلغاء حجز املكان هي شهر واحد. وينبغي أن يتم إجراء 

. مسؤول التسجيل. وينبغي دفع الرسوم خالل فرتة االنتظار قبل إلغاء حجز املكان بغض النظر عن ما إذا كان الطفل يستفيد من املكان أم ال

ان ملدة شهر متواصل وال يتم احتساب اإلجازات والعطالت ضمن هذا ولدى بلدية ك�ونا الحق يف إلغاء حجز املكان إذا مل يتم االستفادة من املك

 الشهر، ك� �كن للبلدية أيضاً إلغاء حجز املكان يف حالة عدم دفع الرسوم املستحقة.
 

 صاحب املكان
 

رعاية أطفال املدارس. عندما  إن أولياء أمر الطالب هم من يقومون بتسجيل احتياج الطفل للحصول عىل مكان يف نشاط املدرسة التمهيدية أو دار

يصبحوا أصحاب املكان. يف حالة كان لدى أولياء األمر حضانة مشرتكة وال يعيشون معاً، فإنه �كن  \أولياء األمر عىل مكان فيصبح \يحصل ويل األمر

 إذا كانا يعيشان يف منطقت� مختلفت�. لكال ولّيا األمر التقديم للحصول عىل مكان واحد، أو يقوم كل واحد منه� بالتقديم عىل مكان مبفرده
 

 الشؤون املنزلية\العالقة األرسية
 

األطفال. ونعني باألرسة كل من الذين يعيشون مبفردهم واملتزوجون. ويساوى  \إن أساس حساب الرسوم هو دخل األرسة التي ينتمي إليها الطفل 

ا ولديهم أو كان لديهم طفل مشرتك أو لديهم طفل مسجل لدى قيد النفوس عىل املتزوجون أيضاً باألشخاص الذين يعيشون معاً دون أن يتزوجو 
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. نفس العنوان. وبالنسبة للمتزوج� سواء كان األطفال مشرتك� بينه� أم غ� مشرتك� فإنه يتم حساب الرسوم حسب الدخل اإلج�يل للزوج�

 نه� أم غ� مشرتك�.وينطبق نفس األمر عىل املتعايش� سواء كان األطفال مشرتك� بي
 

يصبحان ويف حالة كان للطفل ولي� أمر لديهم حضانة مشرتكة إال أنهم ال يعيشون معاً يف مكان� مختلف� داخل البلدية، فإن ولي� األمر هذين 

كان الطفل يعيش بالتناوب مع كال الوالدين فيمكن أن يعني هذا أن  صاحبا املكان. وترتكز الرسوم عىل الدخل اإلج�يل لكل منزل لصاحبا املكان. إذا

 ان.يكون هناك رسم� اثن�، يتعلقان بنفس الطفل. ومع ذلك فإنه ال ينبغي أن تتعدى الرسوم اإلج�لية للحد األقىص من الرسوم املخصصة للمك
 

 لشخص.ويتم حساب الرسوم ألولياء األمر الذين يعيشون مبفردهم وفقاً لدخل ا
 

 أيام التخطيط
 

رفع  لدى املدرسة التمهيدية الحق يف اإلغالق ملدة أربعة أيام يف العام من أجل التخطيط للنشاط وتطوير مستوى الكفاءة. وهذا عامل من عوامل

الثة أشهر بحد أد�. إن أيام مستوى الجودة ونطلب من أولياء األمور احرتام ذلك والتخطيط له. وسيتم إعالم أولياء األمور بأيام التخطيط قبل ث

 التخطيط وتطوير مستوى الكفاءة مشمول� ضمن الرسوم العادية وال يتم خصم أي مبلغ من الرسوم لتلك األيام.
 

 رسوم املدرسة التمهيدية والرعاية الرتبوية ودار رعاية أطفال املدارس
 

ية. ويتم احتساب الرسوم لكل طفل عىل حده وبناءاً عىل النسبة من يتم فرض الرسوم وفقاً للرسوم التي تم تحديدها من قبل مجلس البلد

 الدخل اإلج�يل للعائلة. يُرجى االطالع عىل الحد األقىص للرسوم.
 

ونعني بالدخل الذي يؤهل لدفع الرسوم الراتب قبل الرضائب ودخول أخرى مؤهلة لدفع الرضائب. يرتكز تحديد الرسوم عىل بيانات الدخل 

أو السلبي لنشاطهم التجاري \اصة. وبالنسبة ملن �تلكون رشكات خاصة (الذين يعملون لحسابهم الخاص) فإن الدخل النشط والحالية الخ

 (الربح) الذي يظهر يف االست�رة الرئيسية الخاصة باإلقرار الرضيبي هو ما سيتم احتسابه يف مجموع الدخل اإلج�يل للعائلة.
 

شهر يف السنة، وفقاً ألوقات الحضور املتفق  12إن الرسوم الخاصة باملدرسة التمهيدية هي رسوم شهرية يقوم صاحب املكان بدفعها كل شهر، 

 عليها مسبقاً، وبغض النظر عن ما إذا تم االستفادة من املكان أم ال.
 ويتم دفع الرسوم بدءاً من تاريخ تسجيل الطفل.

 

 ساعة يف األسبوع. 25ساعة يف األسبوع أو تحت  25لرسوم وهذا يتوقف عىل وقت الحضور؛ أي إذا كان فوق يوجد مستوي� اثن� ل
 

إن الرسوم الخاصة بدور رعاية أطفال املدارس هي رسوم شهرية يقوم صاحب املكان بدفعها كل شهر، خالل عام النشاط املدريس وفقاً لخطة 

 االستفادة من املكان أم ال. ويتم دفع الرسوم بدءاً من تاريخ تسجيل الطفل. السنة الدراسية وبغض النظر عن ما إذا تم
 

يها إن الرسوم الخاصة بدور رعاية أطفال املدارس الصيفية هي رسوم شهرية يقوم صاحب املكان بدفعها كل شهر، وفقاً لفرتة التواجد املتفق عل

 ستفادة من املكان أم ال. ويتم دفع الرسوم بدءاً من تاريخ تسجيل الطفل.مسبقاً خالل اإلجازة الصيفية وبغض النظر عن ما إذا تم اال 
 

 يتم حساب ما ييل بكونه دخالً مؤهالً لدفع الرسوم:
 

 الراتب اإلج�يل مبا يف ذلك الزيادات، والتعويضات واملزايا املؤهلة لدفع الرضائب. •
 \)föräldraersättning(الدخول املؤهلة لدفع الرضائب): تعويض الوالدين ( Försäkringskassanمصلحة التأمينات االجت�عية  •

الراتب التقاعدي  \) (جزء من التعويض)vårdbidragإعانة الرعاية ( \)sjukbidragإعانة املرض ( \)sjukersättningتعويض املرض (

)pension.(ليس راتب تقاعد الطفل) ( 
 )Studiestödالدعم الدرايس املايل ( •
 )aktivitetsstödدعم النشاط ( \)Arbetslöshetsersättningتعويض البطالة ( •
 )Arvodesersättning familjehemتعويض بيت الرتبية العائلية ( •
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بة لويف حال تغ� الدخل املبلغ عنه فينبغي تسليم بيانات الدخل الجديدة. إذا مل يقم الشخص الذي يتلقى الفاتورة بتقديم بيانات الدخل املط

 منه فإنه يتم وضعه تلقائياً لدفع الحد األقىص للرسوم.
 

أولياء األمر \فال املدارس فإنه يتم فرض رسوم عىل الوالدين\دار رعاية أ \دار الرعاية الرتبوية \انتهاء اإللحاق يف املدرسة التمهيدية\وعند بداية

 يوم. 30نهاية الشهر. عدد األيام املقسوم عليها هو  \يةحسب عدد األيام التي استمرت خاللها رعاية الطفل ويكون ذلك يف بدا
 

) التي يتم دفعها مبوجب حكم أو اتفاق فإنه يُسمح بخصمها من الدخل املؤهل للرسوم. underhållsbidragوبالنسبة إلعانة النفقة (

 وينبغي عىل الشخص املُلزم بدفع النفقة تقديم الوثيقة التي تثبت ذلك.
 

(هيئة تحصيل الديون). وباإلضافة إىل ذلك فإنه قد  Inkassoلرسوم بعد إرسال خطاب تذك�ي فإنه يتم تحويل املسألة إىل ويف حال عدم دفع ا

 يتم خسارة الحق يف املكان الذي تم الحصول عليه يف نشاط املدرسة التمهيدية ورعاية أطفال املدارس، وهذا يؤدي ذلك إىل سحب املكان.
 

 إللحاق الجديد ينبغي أن يتم دفع الرسوم التي مل يتم دفعها.عند إعادة اإللحاق أو ا
 

يوم. عند  30عند تغيب مربية الحضانة العائلية وال يوجد أي جهة رعاية بديلة للطفل فإنه يُسمح بتخفيض للرسوم. عدد األيام املقسوم عليها هو 

 التغيب ألسباب أخرى فإنه ال يُسمح بالتخفيض أو رد الرسوم.
 

ساعة يف  15فإنه يُتاح للطفل الحضور يف املدرسة التمهيدية ملدة  9املادة  2األطفال ذوي الحاجة إىل الدعم الخاص، وفقاً لقانون املدارس الفصل 

إجراء دراسة  فإن األطفال الذين يتم إلحاقهم يف أحد أنشطة رعاية أطفال املدارس فرض رسوم لذلك. وبعد 9األسبوع دون دفع أية رسوم. ويف املادة 

 قط.خاصة �كن أن تتاح الفرصة لتقديم خدمة رعاية أطفال املدارس باملجان للطفل. ويف تلك الحاالت يكون التقييم مرتكزاً عىل حاجة الطفل ف
 

ع أية رسوم ساعة يف األسبوع دون دف 15وبالنسبة لألطفال الذين يتم تخصيص مكان لهم يف مدرسة متهيدية عامة فإنه يحق لهم الحضور حتى 

ساعة يف األسبوع يف نشاط املدرسة التمهيدية فيتم فرض  15. وعند التواجد لوقت أطول من 8a املادة 2وهذا مبوجب قانون املدارس الفصل 

 سنوات. 3رسوم ُمخفضة. ويُقدم للطفل مكان يف املدرسة التمهيدية العامة بدءاً من الفصل الدرايس الخريفي من العام الذي يبلغ فيه الطفل 
 

ن فإنه وبالنسبة لألطفال الذين لديهم الحق يف الحصول عىل مكان يف املدرسة التمهيدية العامة فقط وهو أيضاً أطفال لوالدين يف إجازة الوالدي

 يتم فرض رسوم عليهم يف الصيف.
 

 وتتغ� الرسوم بالتغ�ات التي تطرأ عىل مدة الحضور والدخل والتغ�ات يف الوضع العائيل.
 

الطالق يتم حساب دخل جديد من التاريخ الذي حصل فيه كال وليّا األمر عىل سكن منفصل. ينبغي أن يتم تقديم ما يثبت تاريخ \وعند االنفصال

 االنتقال.
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 2016-01-01بدءاً من الحد األقىص للرسوم 
 

الرسوم من النسب املنصوص عليها أدناه، والتي تم حسابها وفقاً للدخل اإلج�يل لألرسة لكل طفل ولكل شهر. يتم فرض الرسوم ملدة  تتألف

شهر يف العام عندما يكون الطفل مسجالً يف نشاط املدرسة التمهيدية، ويتم فرض الرسوم عندما يكون الطفل مسجالً يف نشاط رعاية أطفال  12

 عد انتهاء عام النشاط املدريس.املدارس ب
 ويتم فرض الرسوم عىل االستفادة من دار رعاية أطفال املدارس الصيفية بعد فرتة الحضور املتفق عليها.

 
   لدى األرسة: نوع الرعاية

 4 الطفل 3الطفل  2الطفل  1الطفل 

 بدون رسوم %1 %2 %3 الرعاية الرتبوية بدوام كامل\املدرسة التمهيدية

 " %0,7 %1,4 %2,1 املدرسة التمهيدية العامة

 الرعاية الرتبوية أقل من \املدرسة التمهيدية
 بدون رسوم %1 %1,5 %2,25 دوام كامل -ساعة يف األسبوع  25

 " %0,7 %1,05 %1,6 املدرسة التمهيدية العامة

الذين  الرعاية الرتبوية للوالدين\املدرسة التمهيدية

 بدون رسوم %0,5 %0,75 %1 ساعة يف األسبوع 15ه� يف إجازة للوالدين 

 بدون رسوم %1 %1 %2 دار رعاية أطفال املدارس
 

كرونة سويدية يف  1313كرونة سويدية يف الشهر مع أعىل حد للرسوم للطفل امللتحق بدوام كامل هو  43760سقف الدخل لفرض الرسوم هو 

 الشهر.
 

) إىل الطفل األكرب امللتحق، بغض النظر عن ما إذا كان ذلك نشاطاً للمدرسة 1حساب أطفال األرسة من الطفل األصغر امللتحق (رقم  يتم

م الخاصة التمهيدية أو نشاط لرعاية أطفال املدارس. إذا كان لدى األرسة طفل يف املدرسة التمهيدية وطفل يف دار رعاية أطفال املدارس فإن الرسو 

املوجود يف دار رعاية أطفال املدارس هي الرسوم التي تكون سارية عند  2املوجود يف املدرسة التمهيدية والرسوم الخاصة بالطفل  1لطفل با

 حساب الرسوم اإلج�لية لألرسة.
 

 ويتم حساب الرسوم وفقاً ملا ييل:
 نسب املذكورة أعاله = الرسوم الشهريةالنسبة الحالية وفقاً لل× الدخل اإلج�يل (أو �كن أن يكون سقف الدخل) 
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 املدرسة التمهيدية والرعاية الرتبوية ودار رعاية أطفال املدارس -مسؤويل التسجيل 
 

 Lokeldarens)، و املدرسة التمهيدية لوكيلدارين (Luossavaara fritidshemإلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس لوسافارا (
förskola) و املدرسة التمهيدية هوغاليد ،(Högalids förskola) �و املدرسة التمهيدية بول�ب ،(Bullerbyns förskola و املدرسة ،(

 Abiskoدار رعاية أطفال املدارس (\)، و املدرسة التمهيديةBergkristallens förskolaالتمهيدية ب�يكريستال� (
förskola/fritidshemية (مربيات الحضانة العائلية):)، و الرعاية الرتبو 

 

 0980-702 41هاتف  Ann-Katrine Anderssonكاترين آندرسون -آن
 Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 

 
 

)، و Ripans förskola)، و املدرسة التمهيدية ريبان (Triangelns fritidshemإلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس تراينغلن (

 Thule)، و املدرسة التمهيدية توله (Fjällets förskola)، و املدرسة التمهيدية فياليت (Backens förskolaاملدرسة التمهيدية باك� (
förskola) و املدرسة التمهيدية نورسكينيت ،(Norrskenets förskola واملدرسة التمهيدية تعاونية العامل� ف�كلوف�ن ،(

)Fyrklöverns personalkooperativ:( 
 

 0980-700 99هاتف  Karin Carlssonكارين كارلسون 
 Karin.Carlsson@kommun.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 

 
 

)، Lilla Björns förskola)، و املدرسة التمهيدية ليال بيورن (Rakets fritidshemإلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس راكيت (

)، و املدرسة التمهيدية كوت� Kastanjens förskola)، و املدرسة التمهيدية كاستاني� (Jökelns förskolaو املدرسة التمهيدية يوكيلن (

)Kottens förskola) واملدرسة التمهيدية ياملار لوندبوهم ،(Hjalmar Lundbohms förskola و املدرسة التمهيدية بوالغس داغ ،(

)، و املدرسة التمهيدية Fjällrävens förskola)، و املدرسة التمهيدية فيالراف� (Bolags dag- och natt förskolaاوك نات (

 ):Jukkasjärvi förskolaيوكاسياريف (
 

 0980-705 12هاتف  Eva Enbackإيفا إينباك 
 Eva.Enback@kommun.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 

 
 

 ):Berga fritidshem)، ودار رعاية أطفال املدارس ب�يا (Högalid fritidshemإلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس هوغاليد (
 

 0980-702 40هاتف   Eija Jokiإيا يويك 
 Eija.Joki@kommun.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 

 
 

)، و دار رعاية أطفال املدارس يوكاسياريف Tuolluvaara fritidshem( إلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس تولوفارا

)Jukkasjärvi fritidshem:( 
 

 0980-702 64هاتف  Ann-Gerd Gunillassonغ�د غونيالسون -آن
 Ann-Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 

 
 

 Svappavaara)، و دار رعاية أطفال املدارس سفابافارا (Vittangi fritidshemإلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس فيتانغي (
fritidshem) و املدرسة التمهيدية ليكتان ،(Lyktans förskola) و املدرسة التمهيدية سفابافارا ،(Svappavaara förskola:( 

 

 0980-706 85هاتف:  Teresia Johansson Blindتريسيا يوهانسون بليند 
 Teresia.Johansson-Blind@skola.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 

 
 

 Övre)، و دار رعاية أطفال املدارس أوفره سوب�و (Karesuando fritidshemإلحاق األطفال يف دار رعاية أطفال املدارس كاريسواندو (
Soppero fritidshem) �و املدرسة التمهيدية ريغنبواغ ،(Regnbågens förskola) و دار الرعاية الرتبوية إي�استيت ،(Enristets 

pedagogiska omsorg:( 
 

 0980-756 43هاتف:  ماريا بليند
 Maria.Blind2@skola.kiruna.seالربيد اإللكرتو� 
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ونابلدیة   ک�ي
 إدارة شؤون ا��طفال والتعلیم

 
 
 
 
 
 

ي المدرسة 
 تعزیز الصحة ��

 والمدرسة التمھیدیة
 

ونا  سیاسة بلدیة ک�ي
 
 

 التعلیم

 

 ا��مان
 

 
  

 الصحة



ي المدرسة التمھیدیة والمدرسة
 تعزیز الصحة ��

 
ي هذه الوثیقة الصحة یمکن تعریف 

�� � ک�ي  ع� ا��مان والمشارکة والبیئة المادیة والحرکة بطرق متعددة. یتم ال��

 .والوجبات الغذائیة

 
� الذین یتفھمون الظروف المختلفة لكل شخص ا��مان والمشارکة:  � ا��طفال والبالغني ام بني محیط منفتح ومتسامح ویدعوا ل�ح��

� ویعزز الثقة بالنفس.  وأن یت�ف الشخص ع� طبیعته. وهو یؤدي إ� تنمیة وتطویر كل من ا��طفال -ع� حده   والبالغني

ام تجاه بعضنا البعض فإننا نشعر أیضاً بأننا بحالة أفضل ویمكننا استیعاب المعارف الجدیدة.  عندما نشعر بالتفاهم وا�ح��

ي یتم فیھا إنجاز العمل، استناداً إ� أهداف الخطة الدراسیة.
اً ع� مضمون العمل والبیئة الى�  أن یکون لھم تأث�ي

 
ینبغي أن تکون البیئة المادیة لطیفة ونظیفة وذات مستویات ضوضاء منخفضة، فیھا یمکن لكل من ا��طفال یئة المادیة: الب

یا  � الشعور بالراحة وا�خت�ط معاً. وینبغي أن تکون ا��ماکن الموجودة بالمدرسة مثل قاعة تناول الطعام والكافت�ي  والبالغني

فیه وفناء المدرسة نقاط  � وا��طفال والشباب.وغرف ال��  تجمع طبیعیة لكل من البالغني

 
ي یتم ممارستھا بانتظام تجعل ا��طفال والشباب یشعرون بحالة جیدة. ا��نشطة البدنیة والحرکة: 

 إن ا��نشطة البدنیة الى�

� بسھولة واستیعاب المعارف. کما تقوم الح ک�ي  رکة أیضاً فمن یتحرك یشعر بحالة أفضل ویمکن فعل الكث�ي کما یمكنه ال��

 بتعزیز مستوى السعادة والراحة النفسیة. وینبغي أن تتوفر الفرصة لكل طفل لممارسة ا��نشطة البدنیة والحرکة.

 
 إن الغذاء أمراً حیویاً وأساسیاً لصحة الطفل ونموه وسعادته.الطعام والوجبات الغذائیة: 

ي 
� ومن ثم صعوبة �� ک�ي ي ال��

� یواجھون صعوبة ��  التعلم. فا��شخاص الجائعني

ي یتم تقدیمھا هي وجبات مغذیة وذو 
ي أن كافة الوجبات الغذائیة الى�

ي المدرسة التمھیدیة والمدرسة یعى�
 فالطعام الجید ��

یا. -ولیس فقط وجبة الغداء  -مذاق جید  ي الكافت�ي
 بل أیضاً وجبة الفطور والوجبة الخفیفة وتشکیلة الوجبات الموجودة ��

  



 مقدمة
 
 

ونا هي \إن رؤیة المدارس التمھیدیة ي بلدیة ک�ي
یمان بالمستقبل.المدارس ��  ا��مان والمشارکة وا��

 یھدف التعلیم إ� تقدیم المعارف والمھارات وکذلك تعزیز الصحة والتنمیة الشاملة ورغبة « :ع�قانون المدارس ینص 

ي التعلم مدى الحیاة
��.« 

ونا أیضاً ع�:  خطة المدارس المحلیةوتنص  ي بلدیة ک�ي
 ینبغي أن تقوم المدرسة بإدارة نشاطھا بحیث یكتسب كل «��

 طالب رؤیته عن قیمة العادات الغذائیة الجیدة والحرکة وأسلوب الحیاة الصحي.

 
 
 

 سیاسة تعزیز الصحة
 

کة لكافة ا ي وجود مھمة مش��
ي خلق بیئات إن المدرسة التمھیدیة والمدرسة هما مكاناً للتعلم، مما یعى�

� بالمشارکة ��  لعاملني

 تعلیمیة ل��طفال والشباب.

� التعلم،   من أجل السعادة والراحة وزیادة مستویات  وا��مان والصحةفبیئة التعلم الجیدة هي أن یکون هناك توازناً بني

 تحقیق ا��هداف.

� المعرفة والصحة.  هناك ع�قة إیجابیة واضحة بني

�هافالمدرسة التمھیدیة والمدرسة  ي تقوم بتعزیز الصحة تضع الصحة محل ترک�ي
 والتأکد من أن طریقة التفک�ي تلك  الى�

 المدرسة.\تطغی ع� كافة أعمال المدرسة التمھیدیة

ي كافة\ففي المدرسة التمھیدیة
 أنشطتھا. المدرسة السلیمة یکون التفک�ي الصحي بمثابة الخط ا��حمر ��

 
ي المد 

ي التقریر السنوي.\رسة التمھیدیةیتم اتباع النشاط المعزز للصحة ��
 المدرسة ��

 
 یتم تعدیل السیاسة عند الحاجة إ� ذلك.

  



حة  ا��نشطة المق��
 
 

 ا��مان والمشارکة

ي الھواء الطلق •
ات البقاء �� ات الراحة وف�� ي الخارج أثناء ف��

�� �  وجود بالغني

 للخصوصیة الفردیةغرف ا�ستحمام والمراحیض بطریقة توفر مساحة \تصمیم غرف تغی�ي الم�بس •

ك • � من خ�ل اللعب والتعلم وتشجیع الحوار المش�� � ا��طفال والبالغني  بناء ع�قات تقوم ع� الثقة بني

 إتاحة الفرصة لتقدیم ا��راء بشأن السلوك •

ي الخطة التعلیمیة •
� وتحدید الھدف بوضوح ��  تواصل ا��طفال والبالغني

 

 الحرکة

 لبدنیةبیئة خارجیة تدعو إ� ممارسة ا��نشطة ا •

ي الطبیعة یحصل ا��طفال ع�  •
ي من شأنھا  بیئة خارجیة تعلیمیة؛ من خ�ل التواجد ��

ات والمعارف الى�  الخ��

ي الھواء الطلق
�هم ع� ا�هتمام المستمر بالحیاة ��  أن تقوم بتحف�ي

نامج التعلیمي للمواد ال • ي الھواء الطلق ع� أساس هدف خطة ال��
ي أنشطة ��

 دراسیة دمج المواد الدراسیة ��

 ذات الصلة یمکن استخدام اختیار الطالب بھدف تعزیز الصحة

 یمکن أن یحصل الطفل ع� الفرصة �ستخدام صالة ا��لعاب الریاضیة المدرسیة بعد انتھاء الیوم  •

ة.  الدرا�ي مبا��
 
 

 الطعام والوجبات الغذائیة

ي  •
 ا��وقات المحددة وبأوقات منتظمة وثابتة وقت كاِف لتناول الطعام ��

ي ذلك ا��شخاص ذوي ا�حتیاجات الغذائیة الخاصة، با��مان بتناول الوجبات الغذائیة  •
ینبغي أن یشعر الجمیع، بما ��

ي المدرسة التمھیدیة والمدرسة.
�� ( �ي

� �هات، الوجبات الخفیفة، أثناء حصة التدب�ي الم��  (الغداء، وجبات ال��

ي المدرسة  •
وبات غازیة ��  التمھیدیة والمدرسة، وتُتاح فرصة محدودة للحصول � توجد حلوى أو مک�ات أو م��

ها من المنتجات المح�ة.  ع� المخبوزات وغ�ي

� الطعام معاً وذلك لتوف�ي الفرصة لنقل  • ي أن یتناول كل من ا��طفال والبالغني
بویة تعى�  إن الوجبات الغذائیة ال��

ي خ�ل وقت تناول الوجبات الغذائیة  وضع إیجائ�

 
 

BUN 2008-03-12 



  

 وجبات الطعام

 يف املدرسة التمهيدية



 الفاكهة والخرضوات
 

 
 أو خرضوات متنوعة خالل كافة وجبات الطعام.\يتم تقديم فاكهة و

 

 
 
 
 

 مطبخ املدرسة التمهيدية
 

 
مطابخ لالستقبال.  3مطابخ لتقديم الطعام، و  9مطبخ إلعداد الطعام، و  11مطبخ للمدرسة التمهيدية، من بينهم  23يوجد يف بلدية ك�ونا 

 ويف مطابخ إعداد الطعام يتم طبخ وإعداد وجبة اإلفطار ووجبة الغداء والوجبات الخفيفة. ويف مطابخ التقديم واالستقبال يتم إعداد وجبة

 اإلفطار والوجبات الخفيفة ويتم أخذ الغداء ساخناً من املطبخ الرئييس.
 

 
 
 
 

 الطعام والبيئة
 

 
إن األنشطة الغذائية يف بلدية ك�ونا تعمل للمساهمة من أجل بيئة أفضل. نحن نستخدم األطعمة 

العضوية عىل قدر اإلمكان ونعمل بنشاط للحد من هدر الطعام. ك� أننا نختار أيضاً تقديم الفاكهة 

 والخرضوات الطازجة املوسمية. 

  



 وجبات الطعام يف املدرسة التمهيدية
 

الطعام الذي يُقدم يف املدارس التمهيدية يف بلدية ك�ونا يحتوي عىل التكوين التغذوي الصحيح. هدفنا هو أن يكون الطعام ذو مذاقاً إن 

ألطفال. طيباً وأن يبدوا شهياً وأن يتم تناوله يف بيئة ممتعة. وعند تقديم كافة وجبات الطعام يقوم العامل� يف املدرسة التمهيدية مبساعدة ا

 وينبغي أن يكون املعلم� قدوة جيدة وأن يكون لهم موقف إيجايب تجاه الطعام.
 

 
ي يف إن النظام الغذايئ هو واحد من أهم العوامل لصحة أطفالنا. يتناول أطفال املدرسة التمهيدية جزءاً كب�اً من استهالكهم الغذايئ اليوم

 ة صحي وعادات غذائية جيدة يف املدرسة التمهيديةاملدرسة التمهيدية. وبالتايل فإنه �كن تعزيز �ط حيا
 
 
 

 وجبات متنوعة
 

 
ويف املدرسة التمهيدية يتم تقديم وجبات اإلفطار والغداء والوجبات خفيفة كل يوم من كافة أجزاء الطبق الغذايئ الصحي يف أوقات 

ت الطعام يتم طبخها منتظمة. كافة وجبات الطعام لدينا تعترب ذات قيمة غذائية عالية. فأغلب وجبا

 من األساس وهي خالية من اإلضافات غ� الرضورية.
 

، Norrgottوتشتمل وجبة الغداء كل يوم عىل الخرضوات النيئة والسلطات، والخبز املجفف، وزبدة 

 قليل الدسم، والفاكهة.\والحليب العضوي منزوع
 
 

اللنب \مجموعة متنوعة من الحليبويف وجبة اإلفطار والوجبات الخفيفة يتم بشكل أسايس تقديم 

املرىب، والشطائر، \هريس الفاكهة\ثريد، والتوت\املوسيل\الزبادي، ورقائق الحبوب\الرائب الطبيعي

 والفاكهة والخرضوات.
 
  



 النظام الغذايئ الخاص
 

 
ائية ينبغي أن يحظى األطفال الذين لديهم احتياجات غذائية خاصة أيضاً عىل فرص الحصول عىل عادات غذ

 جيدة، وتقديم وجبات إليهم تُلبي التوصيات الغذائية الخاصة بهم.
إذا كان لطفلك احتياجات غذائية خاصة فمن املهم أن تقوم بإبالغ املدرسة التمهيدية بذلك. ويتم طلب 

(النظام الغذايئ الخاص). ك� ينبغي عليك أيضاً  «Specialkost»النظام الغذايئ الخاص من خالل است�رة 

إرفاق الشهادة الطبية بهذا الشأن. و�كن الحصول عىل االست�رة من مطبخ املدرسة التمهيدية ك� �كن 

 تسليمها هناك أيضاً.
 
 
 

 عند التغيب
 

 
إذا كان طفلكم لن يستطيع التواجد يف املدرسة التمهيدية لهذا  7.30سنكون ممتنون إذا قمتم باالتصال باملدرسة التمهيدية قبل الساعة 

 اليوم وبالتايل لن يتناول الوجبات فيها، عىل سبيل املثال حاال اإلجازة أو املرض.
 
 
 

 االتصال
 

 
 إذا كان لديكم أية استفسارات بشأن الطعام يف املدرسة التمهيدية فنحن نرحب باتصالكم مبطبخ املدرسة التمهيدية الخاصة بطفلكم.

 
 
 

 يُرجى زيارة موقعنا اإللكرتو�!
 

 
 املوقع اإللكرتو� �كنك العثور عىل الئحة الطعام الخاصة بكل مدرسة متهيدية.وعىل 

 
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Maltidsverksamhet/Test/ 

 
 بلدية ك�ونا

 إدارة شؤون األطفال والتعليم
 ، طاهية الوجبات الغذائية، مطبخ املدرسة التمهيديةJenny Lejonييني ليون 

 0980 -700 37الهاتف: 
 jenny.lejon@skola.kiruna.seالربيد اإللكرتو�: 



 التحاق الطالب\الوافدين 
 
 
 

 بيانات الطالب
 الرقم الشخيص اسم الطالب

 العنوان املسجل يف قيد النفوس

 حضانة مشرتكة للطفل عىل سبيل املثال)العنوان البديل (يتم إدخاله يف حالة وجود 

 
 1ويل األمر \بيانات الوالد

 الرقم الشخيص االسم

 هاتف املنزل العنوان

 هاتف العمل الهاتف املحمول العنوان الربيدي

 
 2ويل األمر \بيانات الوالدة

 الرقم الشخيص االسم

 هاتف املنزل العنوان

 العملهاتف  الهاتف املحمول العنوان الربيدي

 
 الصف الدرايس املدرسة الحالية

 مسؤول االتصال يف املدرسة الحالية

 املدرسة التي نرغب بانتقال الطفل إليها

 اختيار اللغة إذا كان لدى الطالب لغة أم أخرى غ� اللغة السويدية يُرجى ذكر تلك اللغة

 
 االحتياجات الغذائية الخاصة

وإخطارهم بأن طفلكم سيبدأ الدراسة  الجديدةعند تغي� املدرسة يف البلدية فمن الرضوري أن يقوم أولياء األمور باالتصال بعاميل املطبخ يف املدرسة -
 يف املدرسة.

علومات واالست�رات عىل املوقع يف حالة التسجيل لطالب منتقل حديثاً فينبغي أن يتم ملء است�رة الوجبات الغذائية الخاصة. �كن العثور عىل امل-
 )www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhetاإللكرتو� الخاص بالوجبات الغذائية املدرسية (

 
رضة املدرسة، ليك نقوم بتسهيل تعليم الطفل، فإننا نرجوا منكم أن تقوموا بتقديم البيانات الهامة الخاصة بالطفل إىل ممالرعاية الصحية املدرسية 

كري، ومن ب� تلك البيانات التي ينبغي عليكم تقد�ها عىل سبيل املثال صعوبات يف النطق أو مشاكل السمع أو مشاكل الرؤية، والحساسية، والس
 والرصع، ما إىل ذلك.

رتكة بشأن الرعاية واألمان والتنشئة. ينبغي أن يتفق عىل أن كال وليا األمر يتوليان حضانة الطفل معاً من خالل اتخاذ قرارات مش الحضانة املشرتكةترتكز 
 كال الوالدين عىل التسجيل يف نشاط املدرسة وتغي� املدرسة.

  

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 
 
 

 املنطقة والتاريخ

 2ويل األمر \توقيع الوالدة 1ويل األمر \توقيع الوالد

 من تاريخ الصف\اإللحاق بالفصل\املدرسة

 التاريخ توقيع مدير املدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتم تسليم أو إرسال االست�رة إىل مكتب خدمات املدرسة يف املدرسة الجديدة عند التسجيل يف املنطقة املدرسية.



 

ونا  بلدیة ک�ي
 إدارة شؤون ا��طفال والتعلیم

 اعتمدت
2010-11-11  

 

 

ي مدرسة المرحلة ا��ساسیة
 إقرار الجودة بشأن الغداء المدر�ي �ن

ي البلدیة 
ي تھدف إ� تطویر التعلم والمعرفة لدى مواطىن

بویة الى� إن لجنة شؤون ا��طفال والتعلیم مسؤولة عن ا��نشطة ال��

ي البلدیة. الصغار. کما أن اللجنة
 مسؤولة أیضاً عن نشاط الوجبات الغذائیة �ن

ن وجبة الغداء المدرسیة خ�ل  وط ا��ساسیة للتعلم والطعام هو جزء من أجزاء الصحة. یتم تضمني إن الصحة أحد ال��

شارة إ� أن الغداء الم ي المدرسة. وتجدر ا��
در�ي یتمحور الیوم الدرا�ي وهو عامل هام من شأنه أن یؤثر ع� أداء الطالب �ن

 حول إمكانیة الحصول ع� الطعام المغذي ویتمحور أیضاً حول بیئة ممتعة ومریحة تدعو إ� تناول الغداء.

ن التنفیذ بدءاً من 2010:800ووفقاً لقانون المدارس الجدید ( ، فإنه ینبغي أن یتم تقدیم 2011یولیو  1) الذي دخل ح�ي

مدرسة المرحلة ا��ساسیة. وفیما یتعلق بالتعامل مع المواد الغذائیة فینطبق وجبات مدرسیة مغذیة للط�ب الذین یرتادون 

) الذي یحدد القواعد الساریة عند التعامل مع المواد الغذائیة وقواعد النظافة الصحیة 2006أیضاً قانون المواد الغذائیة (

 وما إ� ذلك.

ي تدیر لجنة شؤون ا��طفال والتعلیم واستط�عات الرأي وقد تم إعداد إقرار الجودة بناءاً ع� وثائق السیاسات الوطنی
ة الى�

 الخاصة با�ستخدام.

 إن لجنة شؤون ا��طفال والتعلیم تعدکم بأن:
 سوف یساعد الغداء المدر�ي ع� أن یشعر الط�ب بحالة جیدة جسدیاً واجتماعیاً ع� حد السواء. •

ن ا�هتمام بثقافة غذائیة نابضة بالحیاة، سوف یقوم الغداء المدر�ي بتعزیز العادات الغذائیة الجی • دة وتحف�ي

 سواء كانت تلك الثقافة الغذائیة سویدیة أو عالمیة، وکذلك تقدیم �ئحة متنوعة للطعام حسب الموسم

ي ثلث ا�حتیاجات الیومیة من الطاقة و العنا� الغذائیة وفقاً  • یتم تقدیم غداء مدر�ي مغذي وذو مذاق طیب یلى�

 مراقبة المواد الغذائیةلتوصیات مصلحة 

ن ع� ا��قل كل یوم إحداهما وجبة نباتیة •  یتم تقدیم وجبتني

ي الخاص للط�ب الذین لدیھم حاجة إ� ذلك ��سباب طبیة •
 یتم تقدیم النظام الغذاى�

ن  • یتم تقدیم بدیل واحد ع� ا��قل لكل وجبة غذائیة، وذلك لتکون متاحة للط�ب الذین � یمكنھم تناول نوع معني

 الطعام ��سباب أخ�قیة أو دینیة من

ي حالة انتھاء الطعام فلن یتعدى وقت ا�نتظار أك�� من  •
ي  30�ن

 دقیقة بأي حال من ا��حوال قبل توافر طعام إضا�ن

یتم السعي من أجل تقدیم المواد الغذائیة العضویة والصدیقة للبیئة ذات النوعیة الجیدة دون إضافات غ�ي  •

وریة وبدائ  ل السکر والحد من هدر الطعام�ن



ن فیھا الطعام جنباً إ� جنب مع  • ي المدارس حیث یتناول البالغني
ي قاعات الطعام �ن

یتم توف�ي بیئة هادئة ومریحة �ن

ابط بشكل واضح أثناء وجبات الطعام  الط�ب وإظھار ال��

 10.30یکون أبکر موعد لتقدیم وجبة الغداء المدر�ي هو الساعة  •

ي قاعة الطعام، وأن نسعی من أجل تحدید مواعید یحصل كافة الط�  •
ن ع� وقتاً كافیاً لتناول الطعام �ن ب والبالغني

ي نفس الوقت تقریباً كل یوم
 یتم فیھا تناول كافة ا��طفال للطعام �ن

ي قاعة الطعام بھدف مساعدة من سیتناولون الطعام ع� تشکیل وجبة  •
یتم عرض وجبات الطعام الیومیة �ن

 شكل جیدمغذیة مؤلفة ب

ي المدرسة  •
ن �ن یتم تنظیم جلسة للمشورة الغذائیة مرة واحدة كل فصل درا�ي وفیھا یُشارك كل من الط�ب والعاملني

ي قسم إعداد وجبات الطعام المدرسیة
ن �ن  والعاملني

 
 وأنت تعدنا:

عادات الغذائیة وأن توفر بکونك ولیاً ل��مر بأن تأخذ ع� عاتقك مسؤولیة إعطاء الطفل موقفاً إیجابیاً تجاه الغذاء وال •

 الفرصة للطفل بأن یتناول وجبة الفطور كل صباح قبل بدء المدرسة

 بکونك طالباً بأن تأخذ کمیة مناسبة من الطعام بقدر إمكانیتك ع� تناوله، وأن یکون شام�ً  •

 بکونك طالباً بأن تساهم بنشاط ل�ي تکون بیئة قاعة الطعام بیئة هادئة ونظیفة ولطیفة •

ي المكان المخصص لھا خارج قاعة بکونك  •
ه) ووضعھا �ن طالباً بأن تخلع عنك الم�بس الخارجیة (المعطف وغ�ي

ي قاعة الطعام
ي بیئة أك�� صحة �ن

 الطعام وذلك للمساهمة �ن

 

 هل لم نقم بالحفاظ ع� وعدنا معکم؟
 بذلك. إذا كنت ترى أننا لم نحافظ ع� ما وعدناکم به، فإننا نود منکم أن تقوموا بإخبارنا

ید  رسال آرائك وتعلیقاتك ع�� ال�� ة مع معلم طفلك أو مع مدیر المدرسة. کما تُتاح لك الفرصة أیضاً �� یُرجی التحدث مبا��

ید العادي (یُرجی ا�ط�ع ع� العناوین أدناه). ي أو ال��
وىن لك��  ا��

 

 هل ترغب بمعرفة المزید؟
 ى الوسائل التالیة:للحصول ع� معلومات إضافیة یمكنك ا�تصال بنا بإحد 

 0980 - 702 84 الھاتف:

: ي
وين لك�� ید ا��  utbildning@kommun.kiruna.se-barn ال��

یدي:  Kiruna kommun العنوان ال��

Barn- och utbildningsförvaltningen 
981 85 Kiruna 



 النظام الغذايئ الخاص
للمعلومات بشأن االحتياجات الغذائية الخاصة فإنه يتم إرسال كتيب للمعلومات إىل كافة أولياء أمور الطالب الذين يصبحون 

 سنوات. 6بعمر 

عالمة وبالنسبة لألطفال من ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة فإنه توجد است�رة �كن تحمليها من موقعنا اإللكرتو� تحت 

(الوجبات الغذائية الخاصة). �كن تسليم االست�رة املكتملة إىل العامل� يف قاعة الطعام » Specialkoster«التبويب 

 املدرسية.

) يتم إعداد الوجبات الغذائية الخاصة مطبخ مدرسة ياملار لوندبوهمسكوالن Kiruna Cويف مركز ك�ونا (

)Hjalmar Lundbohmsskolan.( 
 ) يقوم بإعداد الوجبات الغذائية الخاصة إىل رواده.Nya Raketskolanخ مدرسة نيا راكيتسكوالن (ك� أن مطب

 ).Ängsgården) يتم إعداد الوجبات الغذائية الخاصة يف أنغسغوردين (Vittangiويف فيتانغي (
 ويف القرى األخرى يتم إعداد الوجبات الغذائية الخاص يف املطابخ الخاصة باملدارس.

االتصال بالعامل� يف قاعات الطعام املدرسية املعينة إذا كان لديكم أي استفسارات بشأن الوجبات الغذائية الخاصة أو  �كن

 االحتياجات املتغ�ة خالل العام الدرايس.

هم وخالل فصل الربيع يتم إرسال استفسار قبل بدء العام الدرايس إىل كافة الطالب املسجل� بالفعل لدينا بكونهم لدي

 احتياجات غذائية خاصة.

 وال يتطلب الحصول عىل شهادة طبية، إال أنه من أجل سالمة طفلكم فإننا نويص بإلحاق شهادة طبية إذا كان ذلك متوفراً.

 معلومات حول تسجيل البيانات
البيانات الشخصية يقوم الشخص املسؤول عن تسجيل البيانات الشخصية بإعالم الذين يتم تسجيلهم وهذا مبوجب قانون 

)PUL وتقوم إدارة الثقافة والتعليم بتسجيل بيانات األطفال والطالب وأولياء األمور. والغرض من تسجيل البيانات هو .(

من أجل تحديد رسوم رعاية الطفل، ومراقبة اإللتزام بالتعليم اإللزامي، وقوائم الفصول، والدرجات، والحضور، وخطط 

يي�ت الخطية والكث� غ� ذلك. ومن بيان أمثلة البيانات الشخصية الرقم الشخيص واالسم التطوير الفردية مع التق

 واملدرسة والصف املُلتحق بهم والعنوان ورقم الهاتف واألرسة والحالة االجت�عية واختيار اللغة 
 ت الشخصية.والدرجات وغ� ذلك. ويتم معالجة البيانات وفقاً للقواعد السارية الخاصة بقانون البيانا



 
جازة  طلب ا��

 لطالب مدرسة المرحلة ا��ساسیة -
جازة وط ا�� �� 

استثنائیة فإنه یمکن أن یتم الموافقة ع� منح یمکن أن تتم الموافقة ع� منح الطالب إجازة من أجل شؤونه الخاصة. إذا كانت هناك أسباب 

 الطالب إجازة طویلة. و� یمکن ا�ستئناف ع� قرار ا��جازة الذي تم ا��خطار به.
 

جازة  ا��جراءات المتبعة حال التقدیم ع� ا��
بوي المسؤول أن یوافق ع� منح ا��جازة لمدة  \یمکن للمعلم .  5ال�� ي العام الدرا�ي

ویقوم مدیر المدرسة باتخاذ القرار بشأن أیام بحد أق� ��

 ا��جازات ا��خرى.
 

بوي المسؤول عن الطالب لمعالجة الطلب بغض النظر عن مدة ا��جازة  \وینبغي تسلیم استمارة التقدیم ع� ا��جازة إ� معلم الطالب ال��

 بدء ا��جازة الُمقدم علیھا. یوماً من 30أیام فینبغي تقدیمھا قبل  5المطلوبة. وبالنسبة ل��جازة لمدة أطول من 
 

 اسم الطالب

 الصف الدرا�ي \الفصل

 المدرسة

جازة  عدد أیام الدراسة مدة ا��

جازة المطلوبة  سبب ا��

بوي\رأي المعلم  المسؤول ال��

ي تم الحصول علیھا سابقاً:
جازة الي�  عدد أیام ا��

ي والداً 
ي وقت التدریس المکفول الذي تم النص \بکوي�

ك حقه �� ة ا��جازة ی��  ولیاً ل��مر فأنا أتفھم أن بحصول طف�ي ع� ا��جازة فإنه خ�ل ف��
ي قانون المدارس.

 علیه ��
 

 توقیع الطالب

 

 أولیاء ا��مر\توقیع الوالدین 

 التاریخ  المنطقة

جازة المطلوبة:   تم الموافقة ا��

 

   الرفضتم 

بوي\المعلم  المنطقة والتاریخ  المسؤول ال��

جازة المطلوبة:   تم الموافقة ا��
 

  تم الرفض 

 المنطقة والتاریخ  مدیر المدرسة

 
بوي المسؤول عن الطالب\ینبغي تسلیم طلب ا��جازة إ� المعلم  ال��

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم



 
 

 إخطار إبداء ا�هتمام بالحصول ع� تعلیم اللغة ا��م
 

لغاء تسجیل الطالب ینبغي ع� و�ي ا��مر  ي أي وقت والتعلیم یکون إلزامي، و��
 القیام بذلك كتابیاً.یمکن التسجیل �ن

 
 الرقم الشخ�ي  ا�سم ا��ول للطالب ا�سم ا��خ�ي للطالب

ل العنوان ن  هاتف الم�ن

 الفصل طفلنا یرتاد ا��ن مدرسة (اكتب اسم المدرسة)\طف�ي 

ي العام الدرا�ي التا�ي فینبغي علیکم كتابة اسم المدرسة الجدیدة.\إذا كان سیتم تغی�ي مدرسة طفلك
 الفصل طفلکم �ن

 اسم اللغة نعم، نحن نرغب بتعلیم اللغة ا��م 

 
 

 �  نعم  ولیا أمر الطفل أو ک�هما یتحدثان اللغة ا��م\أحد والدي

لنا ن ي م�ن
 �  نعم  یستخدم الطفل اللغة ا��م بشكل یومي �ن

ي اللغة ا��م (طالب مدرسة المرحلة ا��ساسیة)
 �  نعم  لدى طف�ي المھارات ا��ساسیة �ن

 �  نعم  یرغب طف�ي بتعلیم اللغة ا��م (طالب مدرسة المرحلة ا��ساسیة)

 �  نعم  تلقی طف�ي تعلیماً للغة ا��م بوقت سابق (طالب مدرسة المرحلة ا��ساسیة)

 � تنطبق المتطلبات المذکورة أع�ه ع� ط�ب ا��قلیات القومیة
 

 معلومات، طلبات، تعلیقات

 
 

 الھاتف أثناء النھار 1و�ي ا��مر \توقیع الوالد التاریخ

 الھاتف أثناء النھار 2و�ي ا��مر \توقیع الوالدة التاریخ

 
 
 

   است�م ا�ستمارة (التاریخ):
 

   من (ا�سم):

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم
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 لوائح وقوان� خدمة التوصيل املدريس
 

 بلدية ك�ونا
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 خدمة التوصيل املدريس
 

) ولوائحه لكل من مدرسة املرحلة األساسية يف  2010:800SFSاملدارس (يُنص عىل الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل املدريس يف قانون 

، ومدرسة املرحلة الثانوية لذوي 39و  32و  31املواد  11، ومدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة يف الفصل 32املادة  10الفصل 

 .30املادة  18االحتياجات الخاصة يف الفصل 
 

املدريس حق للطالب يف مدرسة املرحلة األساسية ومدرسة املرحلة األساسية لذوي االحتياجات الخاصة ومدرسة املرحلة الثانوية إن خدمة التوصيل 

لذوي االحتياجات الخاصة الذين يرتادون وحدة مدرسية قامت البلدية بإلحاقهم بها ويستوفون رشوط قانون املدارس للموافقة لهم عىل خدمة 

 التوصيل املدريس.
 

ىل الطالب وتكون البلدية هي املسؤولة الوحيدة عن تنظيم نشاط التوصيل املدريس بالطريقة التي تجدها مناسبة. وال يوجد ما �نع أن يتم اإلشارة إ

 بالتواجد يف أماكن تجمع خاصة مع األخذ يف االعتبار قربها من املنزل ومن املدرسة.
 

 دمات النقل عىل الرغم من أن ذلك قد يؤدي إىل فرتات انتظار لبعض الطالب.ولدى البلدية الحرية إىل حد ما يف تنسيق خ
 

 وتُتاح اإلمكانية للبلدية لتنظيم خطوط التوصيل املدريس وأوقات التوصيل املدريس بالطريقة التي تجدها مناسبة.
 
 

 قواعد التوصیل المدر�ي  1

 
االحتياجات الخاصة ومدرسة املرحلة الثانوية لذوي االحتياجات الخاصة هي نفس الرشوط إن رشوط التوصيل املدريس يف مدرسة املرحلة األساسية لذوي 

 التي تنطبق عىل مدرسة املرحلة األساسية.
 

نقطة النزول املوجودة بالقرب من املنزل وب� املدرسة التي خصصتها البلدية \نحن نعني بخدمة التوصيل املدريس الرحالت التي تتم ب� نقطة الركوب

 وافقت عليها، والتي تتم يف بداية اليوم املدريس ونهايته. أو
 

، م� يعني أنه ال يتم 8.20والساعة  8.00وتجدر اإلشارة إىل أن كافة خدمات التوصيل املدريس يف الصباح تتم بناءاً عىل بدء املدرسة، أي ب� الساعة 

 إجراء أي تعديل للتأخ� الصباحي.
 

ريس املدرسة التمهيدية ودار الرعاية الرتبوية وصف ما قبل بدء املدرسة ودار رعاية أطفال املدارس ومدرسة املرحلة تشمل خدمات التوصيل املدوال 

 الثانوية.
 وبالنسبة للرحالت التي تتم خالل النشاط املدريس، كالزيارات الدراسية وما إىل ذلك، ال يتم احتسابها كخدمة للتوصيل املدريس.

 
) باستخدام وسائل املواصالت العامة املحلية والرتتيب لخدمات النقل Kiruna Cات التوصيل املدريس داخل مركز ك�ونا (سوف يتم الرتتيب لخدم

 املدريس يف القرى باستخدام خطوط املواصالت العامة وذلك إىل أقىص حد ممكن.
 

بشكل مؤقت.  وبالنسبة للعنوان الذي يتم منه أخذ الطالب قبل املدرسة وإيصاله إليه بعد املدرسة يكون دامئاً مجاوراً ملحل إقامته وال �كن تغي�ه

من وتجدر اإلشارة إىل أن خدمات التوصيل املدريس تقدم فقط لألشخاص الذين يستوفون متطلبات خدمات التوصيل املدريس. وال يُسمح لكل 

 األصدقاء واألقارب باصطحابهم يف حافالت التوصيل املدريس.
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 بطاقات المواص�ت العامة

 
للرحالت  إن بطاقة العام الدرايس هي بطاقة للمواصالت العامة وهي ساري العمل بها طوال العام الدرايس ويعترب وثيقة قيّمة. وهي �كن استخدامها

 املدريس، وال يكون ساري العمل بها خالل اإلجازات.إىل ومن املدرسة خالل أيام الدوام 
 

إىل هناك وينبغي اإلبالغ عن البطاقات املفقودة أو املرسوقة بأرسع وقت ممكن إىل مكتب الخدمات يف املدرسة، ك� ينبغي إعادة البطاقات التالفة 

 أيضاً. ويتم إعطاء الطالب بطاقة مؤقتة للمواصالت العامة.
 

 ويل األمر تكلفة بطاقة املواصالت العامة الجديدة التي يتم أخذها بدل من البطاقة املفقودة أو املرسوقة أو التي تم التعامل معها بال\ويتم تغريم الطالب

مسؤول . ويتم الحصول عىل البطاقة بعد أن يتم دفع التعويض إىل Länstrafikenكرونة سويدية، وهي التكلفة الحقيقة لـ  50مباالة. والتكلفة هي 

 توزيع البطاقات املدرسية.
 
 

ي ا�ستفادة من خدمة التوصیل المدر�ي  2
 الحق �ن

 
تياجات إن الطالب الذين يرتادون مدرسة املرحلة األساسية من الصف األول إىل الصف التاسع، والذين يرتادون مدرسة املرحلة األساسية لذوي االح

ي االحتياجات الخاصة ومسجل� يف قيد النفوس يف بلدية ك�ونا، ويرتادون املدرسة التي خصصتها الخاص، والذين يرتادون مدرسة املرحلة الثانوية لذو 

 البلدية ومبوجب تلك املبادئ التوجيهية تستوىف املتطلبات من حيث:
 

 املسافة •
 ظروف حركة املرور •
 اإلعاقة •
 أو أي ظروف خاصة أخرى •

 
املسافة إىل املدرسة املعينة والعنوان املسجل يف قيد النفوس ورشوط أخرى تكون سارية إذا  حتى يف حالة اختيارك الشخيص ملدرسة داخل البلدية فإن

 مل ينطوي األمر عىل صعوبات تنظيمية أو اقتصادية للبلدية.
 

 المسافة

 
محطة \ركوب الدراجة) ب� املنزللالستفادة من خدمة التوصيل املدريس ينبغي أن تكون املسافة (تنطبق رشوط املسافة أيضاً عىل أقرص مسافة للس� أو 

 محطة الحافلة\الحافلة واملدرسة
 

 كيلو مرت عىل األقل 3للطالب يف الصف األول إىل الصف الثالث 
 كيلو مرت عىل األقل 4للطالب يف الصف الرابع إىل الصف السادس 
 كيلو مرت عىل األقل 5للطالب يف الصف السابع إىل الصف التاسع 

 
إن املسافة مرتبطة بالصف الدرايس للطالب وليس العمر الحقيقي له. عىل سبيل املثال طالب يف الصف الثالث وعمره أكرب من باقي طالب تعليق: 

 كيلومرت باملقارنة مع الصف الرابع. 4كيلو مرت وليس  3الفصل بعام واحد فإن الحد األد� ال يزال 
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 ظروف حرکة المرور

التي توجد بها السيارات واألطفال تنطوي دامئاً عىل مخاطر، إال أن هناك بعض األماكن التي تنطوي عىل مخاطر أكرث من غ�ها إن أماكن حركة املرور 

 وهو ما ينبغي أن يتم أخذه يف االعتبار عند تقييم إذا ما كان ينبغي منح الطالب حق االستفادة من خدمة التوصيل املدريس.
 

إنه �كن أن يتم منح حق االستفادة من خدمة التوصيل املدريس إذا تم تقييم أقرب الطرق مناسبة للمدرسة بأن بغض النظر عن رشط املسافة، ف

 حركة املرور خطرة بشكل خاص.
 

 إذا لزم األمر فإنه يتم إجراء تقييم كل حالة عىل حده ويتم األخذ يف االعتبار عمر الطفل ومدى نضوجه.
 

عاقات  الط�ب ذوي ا��

منح الطالب ذو اإلعاقة أو الذي لديه أي ظروف خاصة أخرى، عىل سبيل املثال أسباب طبية، خدمة التوصيل املدريس املجانية دون  �كن أن يتم

ا. ويكون ويل األخذ يف االعتبار املسافة. ويتم إثبات الحاجة إىل خدمة التوصيل املدريس بواسطة شهادة طبية تنص عىل طريق النقل املناسبة املوىص به

 ألمر (الطالب) مسؤوالً عن طلب الشهادة الطبية من الطبيب املعالج.ا
 

أمره مسؤولية يف حاالت اإلعاقات يتم إجراء تقييم بشأن اإلعاقة التي تؤثر عىل إمكانية الطالب للذهاب إىل املدرسة. وتقع عىل عاتق الطالب وأولياء 

 تقديم سبب ذو صلة ليك يتم التقييم.
 

 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barn�رة التقديم عىل �كن العثور عىل است
 

ي مدرسة أخرى أو یحتاجون إ� دعماً خاصاً.
ن �ن  خدمة التوصیل المدر�ي للط�ب الملتحقني

يتم منح الطالب حق االستفادة يف حال تم تقديم مكان للطالب يف مدرسة أخرى غ� املدرسة املوجودة بالقرب من املنزل ألسباب خاصة، فإنه �كن أن 

 من خدمة التوصيل املدريس (إىل ومن املدرسة) وذلك بعد أن يقوم كل من ويل األمر ومدير املدرسة املعنية بالتقديم عىل ذلك.
 

 دالتوصيل املدريس بعإن القرار بشأن خدمة التوصيل املدريس لألطفال الذين هم يف حاجة إىل الحصول عىل دعم خاص يتم أخذه من قبل مسؤول 

 أخذ رأي مدير املدرسة.
 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barn�كن العثور عىل است�رة التقديم عىل 

 

 ظروف خاصة أخرى

لتزامها بالتنسيق لخدمة التوصيل املدريس للطالب بسبب تلك الحاالت التي تبدوا رضورية أو يتضمن قانون املدارس أيضاً عىل واجب البلدية وا

 مناسبة ملنح حق االستفادة من خدمة التوصيل املدريس.
ستفادة من خدمة إذا تم تقييم الطريق إىل املدرسة خالل الفرتة الشتوية بكونه طريقاً محفوفاً باملخاطر إىل حد كب�، فإنه �كن أن يتم منح حق اال 

 التوصيل املدريس.
ويتم إجراء التقييم وفقاً للظروف الحالية يف كل حالة عىل حده. �كن العثور عىل است�رة التقديم عىل 

utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barn 
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 خدمة التوصیل المدر�ي عند ا�لتحاق بدار رعایة أطفال المدارس

هم بالصف األول أو الصف الثا� أو الصف الثالث ولديهم مكان يف دار رعاية أطفال املدارس لديهم الحق يف االستفادة من خدمة إن الطالب الذين 

من خدمة  التوصيل املجا� إىل املدرسة، رشيطة أن يتم استيفاء رشوط االستفادة من خدمة التوصيل املدريس، إال أنه ليس لديهم الحق يف االستفادة

 ل بعد املدرسة.التوصي
 

س بعد انتهاء ويف الحاالت الذين يكون فيها الطالب مسجالً يف دار رعاية أطفال املدارس إال أنه يف بعض الحاالت ال يكون يف دار رعاية أطفال املدار 

استيفاء رشوط االستفادة من خدمة اليوم الدرايس، فإنه يتاح له يف تلك الحالة الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل بعد املدرسة أيضاً (إذا تم 

 التوصيل املدريس) وينبغي أن يتم استخدام جدول مواعيد ثابت (ينبغي أن يتم إخطار مسؤول خدمة التوصيل املدريس يف اإلدارة بذلك).
 

ة التوصيل املدريس بجدول وليك يتم ض�ن االستفادة من خدمة التوصيل املدريس يف حالة حدوث تغي�ات، فإنه ينبغي أن يتم إخطار مسؤول خدم

املقاول املتعاقد معه لخدمة التوصيل \أوقات التوصيل املدريس قبل سبعة أيام بحد أد�. وبدوره يقوم مسؤول خدمة التوصيل املدريس بإخطار الرشكة

 املدريس.
 

 ظروف فردیة

  املدرسة.قد يكون لدى الطالب وويل األمر رؤى وتصورات مختلفة كث�اً في� يتعلق بالطريق إىل
 م اإلدارة.يف حالة كان لدى إدارة شؤون الثقافة والتعليم تقيي�ً مختلفاً عن تقييم ويل األمر لحالة السالمة عىل الطريق، فإنه يتم األخذ بتقيي

 
الس� عرب غابات كثيفة أو هناك شيئاً إذا كان األمر متعلقاً بخربات وتصورات الطالب لطريق املدرسة، عىل سبيل املثال كان الجو مظل�ً أو يتوجب عليه 

لس� يف الطريق آخر �كن أن يراه الطفل أمراً مخيفاً، فإنه تقع املسؤولية عىل عاتق الوالدين لدعم الطالب بالطرق والوسائل املناسبة حتى يتمكن من ا

 املؤدي إىل املدرسة أو الس� يف الطريق املؤدي إىل محطة الحافلة.
 

وط املسافة املذكورة فإنه قد يتم منح حق االستفادة من خدمة التوصيل املدريس إذا تم تقييم طريق الس� عىل األقدام أوطريق وبغض النظر عن رش 

شؤون  الس� باستخدام الدراجة الهوائية بكونه طريقاً محفوفاً باملخاطر. ويتم إجراء التقييم بواسطة مسؤول خدمة التوصيل املدريس لدى إدارة

 التعليم.الثقافة و 
 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barn�كن العثور عىل است�رة التقديم عىل 

 

 السکن المتناوب واختیار المدرسة

ساوية مت إن الطالب املسجل� يف بلدية ك�ونا والذي يكون لدى والديهم حضانة مشرتكة ويكونوا مقيم� بالتناوب لدى الوالدين بشكل دائم وبفرتات

أحد أولياء  إىل حد كب�، فإنه يتاح لهم الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل املدريس إذا تم استيفاء رشوط خدمة التوصيل املدريس. وينبغي أن يكون

 األمر مقي�ً بالقرب من املدرسة املحددة من قبل البلدية.
 

التوصيل املدريس يف حالة اختيار املدرسة وذلك إذا مل ينطوي األمر عىل صعوبات تنظيمية وتجدر اإلشارة إىل أنه قد يتم السمح باالستفادة من خدمة 

 أو اقتصادية للبلدية.
 

ثقافة يتم التقديم عىل خدمة التوصيل املدريس من خالل ملء است�رة والتي ينبغي إرسالها إىل مسؤول خدمة التوصيل املدريس لدى إدارة شؤون ال

 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barnاست�رة التقديم من والتعليم. �كن طباعة 
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املقدمة عند يتم التقديم قبل بدء العام الدرايس الجديد ويُفضل أن يتم تسليم طلب التقديم للتجديد قبل نهاية الفصل الدرايس الربيعي. إن الطلبات 

أسابيع ملعالجة الطلب وتتوقف املدة عىل عدد الحاالت التي يتم معالجتها. ويرسي هذا أيضاً عىل  1 - 3 بدء الدراسة أو بعد بدئها قد تحتاج إىل فرتة

 طلبات التقديم التي ترد إلينا خالل العام الدرايس. ويتم اتخاذ قرار لكل حالة عىل حده ويتم إخطار أولياء األمور بالقرار.
 

البلدية ومسكن أولياء األمر ه� العامالن اللذان يشكالن األساس للتقييم بشأن الحق يف االستفادة من وتجدر اإلشارة إىل أن املدرسة املحددة من قبل 

 خدمة التوصيل املدريس.
 

دمة وبالنسبة للطالب الذين اختاروا مدرسة أخرى غ� املدرسة املحددة من قبل البلدية، فإنه ليس لهم الحق يف الحصول عىل مبلغ تعوييض عن خ

 دية.ملدريس تصل قيمته إىل نفس املبلغ الذي كان سيتكلف لقاء خدمة التوصيل املدريس إذا اختار الطالب ارتياد املدرسة املحددة من قبل البلالتوصيل ا
 
 

 ا�نتقال من المنطقة المقیدة بھا المدرسة

بالذهاب إىل مدرستهم القد�ة ليس لديهم الحق يف  إن الطالب الذين ينتقلون إىل مسكن خارج املنطقة املقيدة بها مدرستهم ويختارون االستمرار

 الحصول عىل خدمة التوصيل املجانية إىل عنوانهم الجديد.
 

ء العام الدرايس وإذا قام طالب يف الصف التاسع باالنتقال خارج املنطقة املقيدة بها املدرسة، فإنه �كن للطالب البقاء بالذهاب إىل مدرسته حتى انتها

ذلك (رشيطة أن يكون الطالب قد أنهى الصف الثامن يف املدرسة الحالية) ومن ثم فإنه �كنه أن يقوم بالتقديم لالستفادة من خدمة إذا كان يرغب ب

 التوصيل املدريس. يكون هذا سارياً فقط عند االنتقال داخل البلدية.
 
 

 خدمة التوصیل المدر�ي للط�ب ذوي ا�حتیاجات الخاصة إ� دار رعایة أطفال  3

ة ا��مد قامة قص�ي  المدارس ومكان ا��

 

ن السکن والمدرسة  الرحلة بني

 يتم اعتبارها بكونها خدمة التوصيل املدريس مبوجب رشوط قوان� خدمة التوصيل املدريس.
 

ن المدرسة ودار رعایة أطفال المدارس  الرحلة بني

 يتم مساواة دار رعاية أطفال املدارس بالسكن.
 

ن المدرسة ومكان  ة ا��مدالرحلة بني قامة قص�ي  ا��

 يتم مساواة مكان اإلقامة قص�ة األمد بالسكن.
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، وأوقات ا�نتظار، والرکوب سویاً  4  مواعید التوصیل المدر�ي

 
مة التوصيل ليك يتم تنسيق مواعيد خدمة التوصيل املدريس يف الصباح بطريقة مرضية للجميع، فإنه ينبغي عىل األطفال الذين متت املوافقة لهم عىل خد

ريس الحق يف أن تصل دقائق من املوعد املحدد, وتجدر اإلشارة إىل أنه لدى حافالت خدمة التوصيل املد 5املدريس أن يكونوا موجودين مبكان إقاللهم قبل 

 دقيقة من املوعد املحدد دون أن يتم اعتبار قدومها مبكراً أو قدومها متأخراً. 15دقائق و أن تصل بعد  5قبل 
 

) فإنه تنطبق مواعيد ثابتة بعد Kiruna centralortوبالنسبة لحافالت خدمة التوصيل املدريس من املدارس املوجودة يف منطقة وسط ك�ونا (

  يرسي التنسيق بشكل جيد. هذه املواعيد سارية بدءاً من املدرسة األوىل التي يتم منها أخذ الطالبالظهر ليك
 13.15الساعة 
 14.15الساعة 
 15.30الساعة 

املسؤول فقط عن وال �كن تغي� املواعيد عند املرض أو زيارة طبيب األسنان أو ما شابه ذلك عىل سبيل املثال. ويف تلك الحاالت يكون ويل األمر هو 

 التوصيل.
 

ة ويف بعض األحيان يتم إلغاء الحصص عىل سبيل املثال بسب مرض املعلم. ويف تلك الحالة تكون املدرسة هي املسؤولة عن الطفل حتى وصول حاف

يف بعض الحاالت �كن أن تكون فرتات االنتظار وتطويل املسار أمراً رضورياً ألسباب اقتصادية وعملية ز صيل املدريس. ال �كن إعادة الحجخدمة التو 

أو أماكن سكن مختلفة. وليك تس� عملية التنسيق بشكل جيدة فقد يضطر \لتنسيق عملية إقالل الطالب الذين لديهم مواعيد مدرسية مختلفة و

 ساعة يف األسبوع. 15ملدريس. و�كن أن يصل وقت االنتظار للطالب إىل الطالب إىل انتظار حافة خدمة التوصيل ا
 

 .دقيقة األوىل بعد انتهاء الحصص بكونهم وقت انتظار 15وال يتم احتساب الـ 
 

 المسؤولیة 5

 
التعاقد معه لخدمات التوصيل املدريس املقاول الذي تم \يتشارك يف املسؤولية خالل الرحلة ب� املنزل واملدرسة البلدية واملدرسة الحالية والرشكة

 والسائق والوالدين والطالب.
 

 مسؤولیة أولیاء ا��مور

املدرسة يف تقع عىل عاتق أولياء األمور املسؤولية عن الطالب من املنزل حتى ركوبهم حافلة خدمة التوصيل املدريس املرتب لها أو وصول الطالب إىل 

 موعد متفق عليه.
 

أولياء األمور بأن يكون الطفل جاهزاً لبدء الرحلة املدرسية بطريقة آمنة عىل قدر اإلمكان. وهذا يعني هو أنه ينبغي اصطحاب وتستمر مسؤولية 

 الطفل إىل املدرسة أو محطة الحافلة، خالل الوقت الرضوري ليك يتمكن الطفل من الذهاب إىل املدرسة أو إىل محطة الحافلة مبفرده.
 

 ئل السالمة واملشكالت املتعلقة بالطرق ب� املسكن ومحطة الحافالت بالتشاور ب� املدرسة وأولياء األمور يف املقام األول. و�كن أن يتم حل مسا
 ويف محطة الحافالت يكون أولياء األمور هم املسؤولون يف املقام األول عن ض�ن اتباع القواعد السارية للتنسيق.
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 مسؤولیة المدرسة

درسة مسؤولية املراقبة وض�ن اتباع القواعد السارية للتنسيق والسالمة بدءاً من اللحظة التي يقف فيها الطالب أمام حافلة خدمة تقع عىل عاتق امل

 التوصيل املدريس إىل الوقت الذي يركب فيه الطالب الحافلة يف طريقه للعودة.
 

التنسيق واألمان. وبالنسبة للطالب الذين ينتظرون حافلة خدمة التوصيل املدريس  وفي� يتعلق بوقت االنتظار فإن املدرسة تكون هي الجهة املسؤولة عن

يف االنتظار منتظراً  يف نهاية اليوم الدرايس، فإنه يتم تقديم الفرصة لهم للبقاء واالنتظار داخل املبني. وال تعني مسؤولية املدرسة التزامها بوضع الطالب

 لخدمة التوصيل إىل املنزل.
 

کةمسؤولیة   المقاول الذي تم التعاقد معه لخدمة التوصیل المدر�ي \ال��

 املقاول الذي تم التعاقد معه لخدمة التوصيل املدريس أو السائق في� يتعلق باتباع قواعد املرور املعمول بها.\تقع املسؤولية عىل عاتق الرشكة
 

 املكان املذكور يف خطة التوصيل املدريس.وليس من املسموح للسائق بأخذ طالب أو إنزاله يف مكان آخر غ� 
 

 تفویت حافلة التوصیل المدر�ي 

ل من إذا فات الطالب حافلة خدمة التوصيل املدريس فإن املسؤولية تقع عىل عاتق الوالدين يف إحضار الطالب إىل املدرسة. وليس من املسموح لك

 تقوم بلدية ك�ونا بدفع تلك التكلفة اإلضافية. فلنويف حال تم ذلك  الوالدين أو املدرسة بطلب حافلة أخرى لخدمة التوصيل املدريس.
 

الدروس يف املدرسة)، وتقع املسؤولية عىل \فقط يف الحاالت التي يفوت الطالب حافلة خدمة التوصيل املدريس املحجوزة بسبب التعليم (الحصص

 الحافلة املتفق عليها أو إىل املنزل. عاتق املدرسة باتخاذ التداب� الالزمة ليتم توصيل الطالب إىل محطة
 
 

 إلغاء الحجز 6

 مقاول التوصيل املدريس املعني يف حال تم اإللغاء بسبب \ينبغي عىل أولياء أمر الطالب الذين يركبون حافلة التوصيل املدريس إخطار الرشكة
 املرض أو سبب آخر للغياب.

 
 

ي حا� الظروف القاسیة 7
 إلغاء خدمة التوصیل المدر�ي �ن

سائق حافلة التوصيل املدريس أنه ال �كن أن يتم التوصيل بطريقة آمنة بسبب أحوال الطقس أو ظروف الطريق أو  \إذا رأى مقاول التوصيل املدريس

مة التوصيل أسباب أخرى م�ثلة، فإنه يتم إلغاء خدمة التوصيل املدريس لهذا اليوم. وتقع املسؤولية عىل عاتق أولياء األمر يف حالة عدم وجود خد

 املدريس.
 مقاول خدمة التوصيل املدريس.\وال يتم دفع أية تعويضات يف تلك الحاالت، ال إىل الطالب وال أولياء األمر وال رشكة
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ن  8  التأمني

 يغطي كافة التكاليف. يف حالة تعرض الطالب لإلصابة يف حادث مروري، أو تم إتالف أي من ممتلكاته يف الحادث، فإن تأم� حركة املرور الخاص بالحافلة
 

مقاول خدمة التوصيل املدريس الذي يكون \وبالنسبة للطالب الذي يقوم عمداً بإحداث تلفيات يف الحافلة، فإنه يكون ملزماً بدفع تعويض إىل رشكة

فيمكن أن يتم استخدام تأم� املنزل قادراً عىل توجيه مطالبات التعويض عن األرضار ضد الطالب. وعند قيام الطالب بإتالف شيئاً ما يف الحافلة 

 الخاص بوالديه يف بعض الحاالت.
 

 الحوادث 9

وصيل ينبغي دامئاً أن يتم إبالغ مسؤول خدمة التوصيل املدريس لدى اإلدارة عن الحوادث أو إمكانية وقوع الحوادث في� يتعلق بنشاط خدمة الت

خدمة التوصيل املدريس بالقيام بتوثيق أية تغ�ات تطرأ عىل أي يشء متعلق بخدمة مقاول \املدريس. وتقع املسؤولية عىل عاتق البلدية ورشكة

 التوصيل املدريس.
 

 ا�تفاق ع� التعویض عن التوصیل المدر�ي الشخ�ي  10

ة اليومية إن االتفاق عىل التوصيل املدريس الشخيص يعني أن أولياء األمر يحصلون عىل تعويض مادي مع� من البلدية من أجل تحمل املسؤولي

 للتوصيل املدريس للطالب. و�كن أن يتم كتابة هذا االتفاق إذا مل يكن التوصيل املدريس ممكناً بأية طرق أخرى.
 

ملدريس وتجدر اإلشارة إىل أن التعويض يندرج تحت القسم املعفي من الرضائب من املعاي� التي تنطبق عىل بدالت السيارات. وال يتطلب التوصيل ا

 ة تأمينات خاصة وذلك ألن تأم� حركة املرور للسيارة يكون شامل أيضاً للراكب�.الشخيص أي
 

دارة 11  ا�ستئناف ع� قرار ا��

دم الطلب لدى األشخاص الذين يتأثرون بالقرار الحق يف االستئناف. وينبغي أن يتم تسليم االستئناف مكتوباً يف غضون ثالثة أسابيع بعد استالم مق

م إرسال االستئناف أوالً إىل البلدية والتي بدورها تقوم بإعادة النظر يف القرار. إذا قررت البلدية بالتمسك بقرارها، فإن البلدية تقو  لقرار البلدية. يتم

 بإرسال القضية إىل املحكمة اإلدارية للفصل فيها.
 

. 22 - 25ري، مبوجب القانون اإلداري السويدي املواد �كن الطعن عىل القرارات املتعلقة مبسائل خدمة التوصيل املدريس من خالل الطعن اإلدا

 ).Norrbottens länوينبغي أن يتم تقديم االستئناف إىل املحكمة اإلدارية يف محافظة نوربوت� (
 

دها من وبالنسبة للقرارات املتعلقة بخدمة التوصيل املدريس إىل املدارس املستقلة أو أي مدرسة أخرى تابعة للبلدية غ� املدرسة التي تم تحدي

تئناف يف تلك فإن االس 10البلدية للطالب، فإنه �كن االستئناف ضد تلك القرارات من خالل تقييم مدى رشعية القرار، ووفقاً لقانون البلديات الفصل 

 ).Norrbottens länالحاالت أيضاً ينبغي أن يتم تقد�ه إىل املحكمة اإلدارية يف محافظة نوربوت� (

 Anne-Sofie Koivistoسويف كويفيستو -آن
 مسؤول خدمة التوصيل املدريس

 إدارة شؤون الثقافة والتعليم
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 التقدیم ع� خدمة التوصیل من وإ� المدرسة
 

 البیانات الشخصیة للطالب
 ا�سم ا��خ�ي وا�سم ا��ول

 الرقم الشخ�ي 

 رقم الھاتف عنوان السکن

یدي العنوان  ال��

 الصف الدرا�ي  المدرسة

 طریق الذهاب إ� المدرسة والعودة منھا

 إ� الوقت بدءاً من

 
 أسباب التقدیم ع� خدمة التوصیل المدر�ي 

 

 
 الشھادة

کة) مع شھادة أو مع توقیع ک � ینبغي أن یتم إرفاق طلب التقدیم ع� قدمة التوصیل المدر�ي ��سباب خاصة (ع� سبیل المثال الحضانة المش��

. ي
 الوالدین وکذلك منطقة التسجیل السكين

 توقیع و�ي ا��مر (مع كتابة ا�سم بحروف واضحة)

 التوقیع، هاتف رقم التوقیع، هاتف رقم

ید  :ال�� ي
وين لك�� : ا�� ي

وين لك�� ید ا��  ال��

 
 القرار

 موافقة 

 رفض 

 الوقت
 أسباب الرفض

 التوقیع تاریخ القرار

 
 
 

 skolskjutsansvarig, kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kirunaینبغي أن یتم إرسال ا�ستمارة إ�: 

ونا  بلدیة ک�ي

 إدارة شؤون الثقافة والتعلیم
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