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 سیستم معارف سویدن
 سیستم تعلیم و تربیه سویدن عبارت است از

 اختیاری سال 5تا  1اطفال بین سنین  کودکستان •
 اختیاری  6 اطفال شش ساله صنف آمادگی مکتب •
 اجباری سال 16تا  7اطفال بین سنین  مکتب ابتدائیه •
 اختیاری سال 18الی  16نوجوانان بین سنین  دورٔه تعلی�ت ثانوی •
 اختیاری  دورٔه تحصیالت بزرگساالن •

 .بهاری استهر سال درسی به دو بخش تقسیم گردیده که یکی آن سمسرت خزانی و دیگر 

 مسئولیت و رهربی
 پارملان و حکومت . مکتب ابتدائی بخشی از یک سیستم هدف مند با داشنت مسؤلیت گسرتده به سطح محلی را تشکیل می دهد

 کمون و یا صاحب مکتب خصوصی، به اصطالح سازمان دهنده، یکجا . در مورد چارچوب قوانین و فرامین تصمیم گیری می �ایند
نصاب  مدیریت فعالیت ها بر پایه قانون معارف، فرامین و. تب مسؤولیت اجرای فعالیت های روزانه را بعهده داردبا رسمعلم مک

 .تعلیمی استوار است

قانون معارف حدود همه فعالیت های آموزشی را مشخص ساخته و همه اهداف عمومی و طرز العمل های مکاتب در آن گنجانیده 

 مقاصد و اهداف تدریس در هر مضمون . مکتب تابع اعم نصاب تعلیمی و قانون معارف می باشداداره فعالیت های . شده است
 برنامه های کورس ترتیب و تنظیم تدریس یا میتود درسی مورد نیاز را مشخص . در برنامه مضمون و برنامه کورس درج می باشند

 .�ایند، تشخیص می دهند �ی سازند ولی ظرفیت و معیار دانش را که شاگردان باید آنرا حاصل

 رسمعلم کودکستان باشد که مسئولیت مدیریت و ه�هنگی فعالیت های تعلیمی در مکتب /هر مکتب و کودکستان باید دارای مدیر
هر یکی از واحد . برای شاگردان، اطفال و کارمندان باید واضح باشد که مسئولیت بدوش کیست. و کودکستان را بعهده داشته می باشد

 .رسمعلم کودکستان داشته باشد/کودکستان می تواند فقط یک مدیر/مکتب های

 سکتور عمومی یا خصوصی
 . تعلیم و تربیه در چوکات سیستم معارف توسط کمون ها، حوزه اجرایی شورای والیتی و دولت مرکزی سازمان و تنظیم می گردد
 عالوه بر سازمان دهندگان سکتور عمومی، قرار است سازمان دهندگان از سکتور خصوصی منحیث منتظمین تعلیم و تربیه مجاز 

 مکاتب دولتی و خصوصی . دانسته شده فرصت بدست بیاورند تا مکاتب، کودکستان ها و مراکز اوقات فراغت را تاسیس �ایند
 مسئولیت عمده سیستم معارف برعهده کمون ها می باشد . وانان را تشکیل می دهدبه اتفاق سیستم معارف برای اطفال و نوج

 .در حالیکه مسئولیت مکاتب خصوصی برعهده یک شخص یا شورای رشکت سازمان دهنده می باشد

 مردم  مکاتب خصوصی بر روی عموم. مکاتب ابتدائی خصوصی اجازه فعالیت داشته و تحت نظارت اداره تفتیش مکاتب قرار دارند
 .باز می باشند و تدریس آن باید معادل مکاتب دولتی باشد

 برنامه های عملیاتی
عالوه بر پالیسی و قوانین در چارچوب اداره سیستم معارف که فعالیت ها را تحت قاعده در می آورند، سایر اسناد مانند برنامه 

 .در اوضاع و احوال مختلف را مشخص می �ایند عملیاتی و مقررات نیز وجود دارند که طرز العمل و چگونگی اقدامات
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 اصول
 :ما کارمندان اداره فرهنگ و معارف مطابق به اصول کمون کار می کنیم ولی مطالب آتی را نیز در نظر می گیریم

 .یعنی در فعالیت های ما همه پذیرفته می شوند و در قبال آنها رفتار مساویانه صورت می گیرد حقوق مساوی همه انسان ها •
 .ما مسئولیت رسپرست را یکی از رشایط اساسی برای کامیابی در زمینه فعالیت های آموزشی ما می نگریم •
 .ما بین دخرتان و پرسان، زنان و مردان هیچ نوع تبعیض �ی کنیم •
در بین اطفال، نوجوانان و کالنساالن وجود ندارد و با همه باید رفتار مساویانه  لحاظ نژادی یا مذهبی هیچ نوع تبعیض از •

 .صورت بگیرد
 از طریق تربیه افراد  مراتب باال در پرتو روش اخالقی که اساس آن بر ثقافت مسیحی و انسان دوستی غربی استوار است، •

 .حساس مسئولیت جنبه عملی را دربر می گیرددر عرصه احساس عدالت، سخاومتندی، تحمل و ا
 از تعلیم و تربیه انتظار می رود که روحیٔه احرتام به حقوق برش و ارزش های اساسی مردم ساالری که پایه جامعه سویدن  •

 .بر آن استوار است، را تقویه و ترویج دهد
یا عقیده متفاوت، هویت و گرایش ماورای هیچ کس نباید در ساحه فعالیت ما بر اساس جنسیت، وابستگی نژادی، مذهب  •

جنسیت، گرایش جنسی، سن یا معیوبیت در معرض خطر دچار شدن به تعصب یا سایر انواع رفتار های توهین آمیز قرار 

 .از همچو متایالت باید فعاالنه جلوگیری صورت گرفته. نگیرد
 .و ارشاط و تدابیر فعال مبارزه صورت گیرد در مقابل ستیزی و عدم تحمل باید با دانش، بحث و گفتگو بدون قیود •
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 سازمان
 
 

 
 
 
 

 سپس آنان بخش. می دهد که شورای کمون و کمیته اتحادیه کارگران همه انواع فعالیت های آموزشی را سازمان می دهند تصویر نشان

سازمان دهندگان . های مختلف را به کمیته فرهنگ و معارف و همچنان شورای ه�هنگی بین شورا های والیتی در والیت الپلند سپرده اند

 :ترتیب اندانواع فعالیت های آموزشی بدین 
 کمیته فرهنگ و معارف -دفرت کمون  -کودکستان و مکتب ابتدائی  •
 شورای ه�هنگی بین شورا های والیتی در والیت الپلند -دوره تحصیالت ثانوی و دوره تحصیالت بزرگساالن  •

 کودکستان و مراقبت اطفال
 .تربیه سویدن را تشکیل می دهدکودکستان یکی از فعالیت های آموزشی بوده و مرحله اول سیستم تعلیم و 

 .کودکستان تابع قانون معارف می باشد و دارای نصاب تعلیمی مخصوص برای فعالیت های کودکستان می باشد

 تقریبا نصف . کرونا کودکستان های متعدد را در ساحات مختلف جغرافیایی، اعم در مرکز شهر و قریه جات، عرضه می دارد
 پرسونل کودکستان ها دارای تحصیالت عالی در زمینه تعلیم و تربیه کودکان می باشند و تراکم پرسونل در مقایسه با کمون 

 .های دیگر باالتر می باشد

 تدریس . فعالیت تدریسی در بخش عمدٔه کودکستان ها تا یک اندازه به زبان های اقلیتی فنلندی و میانکیلی صورت می گیرد
 این مربوط به خود کودکستان ها می شود که . سامی عمدتاً در کودکستان ها مربوط به مکاتب سامی صورت می گیردبه زبان 

 .راجع به داشنت یک جهت مخصوص در فعالیت های خود تصمیم بگیرند

  

 شورای کمون

 کمیته فرهنگ و معارف
ن شورا   بنی

�
 شورای هماهن�

 های و�یی� در و�یت �پلند

 م�تب ابتدائئ  کودکستان
خانه اوقات 

 فراغت

 دورٔه تعلیمات 

 ثانوی

دوره تحصی�ت 

 بزرگسا�ن
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 چه کسی مستحق بهره برداری از فعالیت کودکستان است؟
سالگی طفل به قدر رضورت با در نظر داشت شغل یا تحصیل والدین یا در مطابق به قانون معارف خدمات کودکستان از سن یک 

حتی اطفالی که والدین شان بی کار یا مرخصی . صورتیکه طفل بسبب وضعیت خانوادگی به آن نیاز داشته باشد، فراهم می گردد

 .ت در کودکستان بهره مند شوندوالدین بخاطر مراقبت از فرزند دیگر گرفته اند، باید بتوانند از سن یک سالگی از شمولی

 شخص مراقبت کننده اطفال (فعالیت کودکستان یا به اصطالح تعلی�ت پیش از مکتب در کودکستان یا مرکز مراقبت آموزشی 
 .پیش برده می شود) طی ساعات روز

 فال که عبارت از بیشرت رسپرستان که مشغول کار، تحصیل یا جستجوی کار هستند می توانند یکی از دو گزینه های مراقبت اط
 .ساعات در هفته است، انتخاب کنند 25یا کمرت از 

 مرخصی والدین
ساعت از خدمات  15اطفال آنعده والدین که مرخصی والدین بخاطر مراقبت از فرزند دیگر تازه تولد شده گرفته اند، حق دارند هفته 

 .اوقات ساعات مراقبت طفل از سوی مدیر کودکستان ترتیب داده می شودتقسیم . کودکستان و یا مرکز مراقبت آموزشی استفاده کنند

 کودکستان عمومی
 سال قرار داده  5الی  3ساعات در سال در بطور رایگان اختیار کودکان بین سنین  525ساعات در هفته یا  15کودکستان عمومی 

سال را تکمیل میکند، اعتبار دارد و این فعالیت تقویم  3این نوع شمول در کودکستان از ترم خزانی آن سال که طفل سن . می شود

 .اینگونه شمولیت روز های رخصتی مربوط به مکاتب ابتدائی را احتوا �ی کند. تدریسی مکاتب ابتدائی را رعایت می کند

 مدیران کودکستان های مرکز کرونا به این فیصله رسیده . تقسیم اوقات فعالیت از سوی مدیر هر کودکستان مشخص تعیین می گردد
اند که مقررات یکسان در کودکستان های مربوطه شان داشته باشند و از این رو فعالیت ها به سه روز در هفته و در طی ساعات 

مربوط به هر کودکستان البته روز ها و اوقات . مخصوص که فعالیت آموزشی برنامه ریزی شده وجود داشته باشد، تقسیم شده اند

 .مشخص ممکن است فرق و تفاوت داشته باشد

 اوقات رسمیات
در صورت لزوم ممکن است کودکستان ها بین . در روز های رسمی باز می باشند 18.00الی  06.30کودکستان ها بین ساعات 

 .در حال کار و فعالیت باشند 18.30صبح الی  06.00ساعات 

 .برنامه ریزی شده است 16.30الی  06.30راقبت آموزشی بین ساعات ساعات کار و فعالیت مرکز م

 شب/مراقبت در ساعات کار نامساعد
مراقبت اطفال وقتی که رسپرستان شب ها و روزهای رخصتی در ساعات نامساعد یا بی قاعده کار می کنند، به آندسته اطفال پیشکش 

 شمولیت در کودکستان ممکن است با مرکز اوقات. ثبت نام باشند) Bolag(می شود که در کودکستان و مرکز اوقات فراغت بوالگ 

هیچ فیس اضافی در بدل بهره برداری از خدمات مراقبت طفل در کودکستان و یا مرکز اوقات فراغت . فراغت مکاتب به هم پیوست گردد

 .طی ساعات کار نامساعد اخذ �ی شود

 درخواست حق الشمول یا فسخ شمولیت
 شمولیتدرخواست 

 Ansökan om plats i kommunal verksamhetدرخواست شمولیت در کودکستان ها یا مراکز مراقبت آموزشی از طریق فورم 

 صورت می گیرد و در پیوند آتی در دسرتس می باشد) ضمیمه(
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan20%om%20pla

ts.pdf?epslanguage=sv 
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 فورم درخواست خانه پری شده در قدم نخست به مامور اداری مربوط به کودکستان جایی که والدین خواهان شمول باشند، تقدیم 
کستان هنگام درخواست شمول در یکی از کود . درخواست باید چهار ماه قبل از وقوع نیازمندی شمولیت ارائه شود. یا فرستاده می شود

ها یا مراکز مراقبت آموزشی خارج از چارچوب سکتور عمومی به رسپرستان هدایت می شود که مستقی� به فعالیت آموزشی خصوصی 

 .مورد نیاز خود مراجعه کنند

در مواردی که طفل دارای . درخواست و نام نویسی جهت شمولیت در کودکستان یا سایر انواع مراقبت اطفال بعهده رسپرستان می باشد

 دو رسپرست باشد که مشرتکا حضانت وی را برعهده داشته باشند ولی یکجا زندگی �ی کنند، رسپرستان شمولیت در ه�ن یک کودکستان 
یکی از در صورتیکه رسپرستان در مناطق مختلف زندگی می کنند، به عنوان مثال اگر . یا سایر انواع مراقبت اطفال را درخواست می کنند

رسپرستان در مرکز کرونا و رسپرست دوم در یکی از قریه جات زندگی می کند، رسپرستان می توانند در فعالیت آموزشی در محل بودوباش 

 .مربوطه شان درخواست شمولیت �ایند

 داخله و قطار نوبت
والدین . ل متقاضی در اولویت قرار می گیرندبرادر که از قبل مشمول یک کودکستان باشند، نسبت به سایر اطفا/کودکان دارای خواهر

 .می توانند فقط یک بار شمولیت پیشنهاد شده را بدون آنکه از قطار انتظار خارج شوند، رد کنند

خواهش و میل رسپرستان حتی االمکان در نظر . اطفال در سنین کودکستان در کودکستان یا مرکز مراقبت آموزشی جا داده می شوند

اگر کسی بعنوان رسپرست از جای تخصیص داده شده راضی نباشد و یا در اثر سایر دالیل طفل خود را از جای تخصیص  .گرفته می شود

و توسط پیوند آتی ) ضمیمه( Ansökan om byte av platsداده شده انتقال دهد، می تواند تبدیلی کودکستان را از طریق فورم 

 تقاضا �اید
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20byt

e%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv 

 فسخ شمولیت
توسط ) ضمیمه( Uppsägning av platsشمولیت باید بطور کتبی توسط فورم . مدت آگاهی از فسخ شمولیت یک ماه است

 پیوند آتی صورت بگیرد
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20av%20

plats.pdf?epslanguage=sv 
در طی مدت آگاهی فسخ شمولیت رصف ) فیس(هزینه . فورم خانه پری شده به مامور اداری کودکستان تحویل یا فرستاده می شود

 .می کند یا خیر، اخذ می شودنظر از اینکه طفل از شمولیت استفاده 

کمون کرونا مجاز است جای پیشنهاد شده را در صورتی که جای طی مدت یک ماه پیوسته اشغال نگردد و یا در صورتی عدم پرداخت 

 .لغو �اید) فیس(حق االجرت 

 و مقررات) فیس ها(حق االجرت 
 از اطفال بین . ساعات در هفته، وجود دارند 25دو عدد تعرفه فیس منوط به ساعات حضور در کودکستان یعنی بیشرت یا کمرت از 

در صورتی حضور بیشرت . ساعات در هفته از کودکستان عمومی استفاده می کنند، هیچ فیس اخذ �ی شود 15سال که  5الی  3سنین 

 .کودکستان فیس تخفیف داده شده اخذ می شود ساعات در هفته در فعالیت 15از 

اطالعات عواید . تعیین فیس بر مبنای مشخصات عواید کنونی خانواده یی مربوطه طفل و همچنان دوران مراقبت پی ریزی می شود

 و پیوند آتی ارائه می شوند) ضمیمه( Inkomstuppgiftخانواده به مامور اداری کودکستان مربوطه توسط فورم 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?

epslanguage=sv 
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 و پیوند آتی ارائه می شود) ضمیمه( Schema/Avtalتقسیم اوقات و قرارداد در مورد دوران مراقبت توسط فورم 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och20%avtal%20f

%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv 

 اطالعات مفصل . فیس بر طبق هر طفل و عواید ناخالص خانواده به صورت فیصدی در مطابقت با تعرفٔه حداکرث محاسبه می شود
اوراق در مورد طرز العمل ها و فیس کودکستان، مرکز مراقبت آموزشی  9تا  7در مورد اینکه فیس چگونه محاسبه می شود در صفحات 

 فیس در بدل استفاده از خدمات مرکز اوقات فراغت هزینٔه ماهانه . ح داده شده استرش ) ضمیمه(و مرکز اوقات فراغت 
یی است که بدون توجه به اینکه استفاده از جای تخصیص داده شده صورت می گیرد یا خیر، در برج روان سال تعلیمی جاری به 

 .پرداخت می شودفیس از تاریخ شمولیت طفل . رسپرست وی گذاشته می شود/حساب فرد ترصف کننده

 تقسیم اوقات/دوران مراقبت
 به مجرد اینکه طفل از شمولیت برخوردار می شود باید رسپرست تقسیم اوقات را نظر به نیاز های خانواده یعنی تقسیم اوقات 

یک تقسیم . کاری یا تحصیلی رسپرست بشمول محاسبٔه وقت رفت و آمد از وظیفه یا موسسه تعلیمی، را به مامور اداری ارائه کند

 اگر رسپرستان در اوقات بی قاعده مشغول کار یا تحصیل . اوقات کنونی دوران مراقبت باید همیشه در کودکستان موجود باشد
 رسپرست مسئولیت بعهده دارد تا طفل . هفته، سنجش می شود 6هستند در آنصورت یک وقت متوسط فی هفته، ولی حداکرث تا 

 .مکتب وغیره بیاورد و پس بربد/ه به کودکستانرا در چوکات دوران موافقه شد

 روزهای برنامه ریزی
این یکی از عوامل ارتقای . فعالیت های آموزشی حق دارند سال چهار روز غرض برنامه ریزی فعالیت ها و ارتقای ظرفیت بسته باشند

اطالع در باره روز های . �وده برای آن برنامه ریزی کندکیفیت به ش�ر می رود و از اولیاء تقاضا به عمل می آید که این امر را رعایت 

 تعرفٔه عادی روز های برنامه ریزی و ارتقای ظرفیت معلمین را نیز دربر می گیرد . مورد بحث سه ماه قبل از موعد رسانیده می شود
 .و وجه پولی در بدل اینگونه روزها از فیس که ش� پرداخت می کنید، کرس �ی شود

 یراتگزارش تغی
 چون عوامل متعددی در فیس شمولیت در کودکستان یا مرکز مراقبت آموزشی تاثیرگذار اند، لهذا رسپرست موظف است تا همه 

 .شیوع تغییرات از قبیل احوال شخصی، آدرس، عایدات و تغییر در تقسیم اوقات را به مامور اداری کودکستان ارائه �اید

 رخصتی تفریحی و سایر رخصتی ها
ساله فقط مستحق  5تا  3که رسپرست رخصتی تفریحی، رختصی عمومی یا سایر رخصتی داشته باشد، در آنصورت طفل  وقتی

 .ساعات در هفته می باشد 15کودکستان عمومی به اندازٔه 

 غذا و اوقات رصف غذا در کودکستان
عات روز یعنی صبحانه، نان چاشت و غذای یک بخش عمده و مهم فعالیت های آموزشی روزمره کودکستان ها را اوقات غذا طی سا

بسیاری از کودکستان ها برای انکشاف و بهبود این قسمت فعالیت بطور . سبک میانی که به اطفال تهیه می شود، تشکیل می دهد

 ضع کمیته فرهنگ و معارف نیز یک جریده طرز العمل بنام کودکستان و مکتب دارای اقدامات جهت تقویه و . فعاالنه می کوشند
 ترتیب و تنظیم کرده است که عالوه بر دیگر اهمیت خوراک ) ضمیمه) (Hälsofrämjande förskola och skola(صحی 

 ).ضمیمه(اوقات رصف غذا در کودکستان . غنی از نظر غذایی و محیط مناسب برای رصف غذا نکات برجسته این جریده می باشند

 کمون کرونا به منظور بهبود کیفیت غذای کودکستان دارای تشکیالت و اقدامات مخصوص برای آشپزخانه کودکستان دارای 
  .رسآشپز میباشد

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv
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 )نقشه را مالحظه کنید(کودکستان ها 
 )Abisko(ابیسکو 

 )Abisko förskola( کودکستان ابیسکو
 

 حوزه تعلیمی بوالگ
 )Asylförskolan( کودکستان اطفال پناهندگان

 )Nattis( بشمول ناتس) Bolags förskola(کودکستان 
 

 )Jukkasjärvi( جوکاس یاروی
 )Jukkasjärvi förskola( کودکستان جوکاس یاروی

 

 )jägarskoleområdet( حوزه تعلیمی جیگار
 )Fjället förskola( کودکستان فیالت

 

 )Karesuandoområdet(حوزه تعلیمی کاریسواندو 
 )Östra Soppero(، اوسرتا سوپیرو )Enriset familjedaghem( کودکستان خانوادگی انریست

 )Karesuando(، کاریسواندو )Regnbågen förskola( کودکستان ریینگ بوگن
 )Kuttainen(، کوتینن )Snöflingan förskola( کودکستان سنوفلنگان

 

 مرکز کرونا
 )Backen förskola( کودکستان باکن

 )Norrskenet förskola( کودکستان نورشینت
 )Ripan förskola( کودکستان ریپان
 )Thule förskola( کودکستان تولی

 

 )Lombolo( حوزه تعلیمی لومبولو
 )Hjalmar Lundblom förskola( کودکستان هیاملار لوندبلوم

 )Jökelns förskola( کودکستان جوکیلن
 )Katanjens förskola( کودکستان کاستانجین

 )Kottens förskola( کودکستان کوتین
 )Lombolo förskola(کودکستان لومبولو 

 )Satelliten förskola( کودکستان ستلینت
 )Språk- och Kulturförskolan Lilla Björn(کودکستان زبان و فرهنگ لیال بیورن 

 

 )Luossavaara( منطقه لووساوارا
 )Bergkristallens förskola( کودکستان برگ کرستالن

 )Bullerbyns förskola( کودکستان بولربیین
 )Lokeldarens förskola( کودکستان لوکیلدارن

 

 )Tuolluvaara( توولوارا
 )Fjällrävens förskola( کودکستان فیال ریون

 

 )Vittangiorådet( حوزه تعلیمی وتانجی
 )Svappavaara förskola( کودکستان سواپاوارا

  )Lyktan förskola( کودکستان لیکتان در منطقه وتانجی
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 مکاتب ابتدایی در کرونا
 مجموعا هفده مکاتب ابتدائی در کمون کرونا وجود دارند که این تعداد شامل دوازده مکاتب دولتی، دو عدد مکاتب سامی و سه 

مکتب و مرکز اوقات فراغت بوده که در داخل  دارای صنف آمادگی) 6تا  1صنف (اغلب مکاتب ابتدائی . عدد مکاتب خصوصی است

از جمله دوازده مکاتب مربوط به کمون هفت عدد را مکاتب از صنف آمادگی مکتب الی . متعلقات مکتب موقعیت داشته می باشند

 .تشکیل می دهند 6و پنج عدد را مکاتب از صنف آمادگی مکتب الی صنف  9صنف 

جغرافیه در کمون کرونا باعث شده است که این کمون نسبت به سایر کمون ها بیشرت مکاتب کوچک پراکندگی گسرتده جمعیت از لحاظ 

 .با تدریس تا صنف نهم و مکاتب متنوع از لحاظ وسعت و بزرگیداشته باشد

 که هر مکتب بطور مستقل تصمیم می گیرد که آیا فعالیت شان کدام رشته یا جهت مخصوصی یا میتود درسی ویژه داشته باشد 
در همه مکاتب رسمایه گزاری با مترکز به وسایل آموزشی دیجیتال صورت می . بر متامی ساحه فعالیت حاکم بوده آنرا یکپارچه سازد

در همه مکاتب مربوط به کمون یک پایه کامپیوتر  9الی  7این عالوه بر دیگر بدان معناست که هر یکی از شاگردان صنوف . گیرد

 رثیت صنوف با تخته های تعاملی مجهز می باشند و اینکه کمون در زمینه عرضه وسایل دیجیتال قرارداد داشته می باشند، که اک
 . های امضاء کرده است که بدین ترتیب ح�یت اضافی در تدریس برای شاگردان دارای معیوبیت های مختلف ممکن ساخته می شود

و ارتباطی می باشد که جهت ح�یت از مدیران مکاتب، رسمعلمین  بخش اداری دارای یک مربی متخصص در امور تخنیک اطالعاتی

 .کودکستان ها و کارکنان در راستای امور انکشافی گ�شته شده می باشد

 دورٔه تعلی�ت اجباری
. ی کندسالگی را تکمیل می کنند، اطالق م 7مکلفیت تعلیم و تربیه در سویدن نافذ است و به همه اطفال از ترم خزان آن سال که سن 

اگر رسپرست برعکس می . مکلفیت تعلیم و تربیه را می توان در بعضی موارد وقتی که دالیل ویژه وجود داشته باشند، به تعویق انداخت

اجبار تعلیم و تربیه با . خواهد دوره مکتب فرزند خود را یک سال پیش از وقت آغاز �اید، می تواند در مورد از کمون تقاضا به عمل آورد

اگرچه مکلفیت تعلیم و تربیه پایان یافته باشد . ترم در سال نهم و اگر شاگرد در مکتب ویژه شامل باشد، در سال دهم پایان می یابد ختم

 .بازهم شاگرد حق دارد تا سال تعلیمی باالترین را تکمیل �اید

 مکتب تعیین شده/انتخاب مکتب
در کرونا آغاز می کند، عموما کمون شاگرد را به مکتب نزدیکرتین به منزل  وقتی یک شاگرد صنف آمادگی مکتب یا مکتب ابتدائی را

رسپرست شاگرد بر اساس حق انتخاب آزادانه مکتب می تواند تقاضا به عمل بیاورد که شاگرد در عوض مکتبی . شاگرد معرفی می �اید

 کی از مکاتب مربوط به کمون، مکاتب خصوصی که کمون معرفی می �اید در یکی از مکاتب دیگر شامل شود که این ممکن است ی
هنگام انتخاب یکی از مکاتب دیگر در عوض مکتبی که کمون آن را تعیین می �اید، مهم است که این احت�ل . یا مکاتب سامی باشد

الی که صنف اطف. در نظر گرفته شود که در صورتی که فاصله به مکتب زیاد باشد شاید کمون خدمات حمل و نقل را منظور نکند

حق استفاده از خدمات حمل و نقل را نخواهند داشت زیرا صنف آمادگی مکتب  2015آمادگی مکتب را می گذرانند رس از خزان سال 

 .قسمتی از دوره تعلی�ت اجباری را تشکیل �ی دهد

 باید به مدیر مکتب جدید به اگر طفل تان در یکی از مکاتب مربوط به کمون ثبت نام است ولی می خواهد مکتب را تبدیل کند 
 را خانه پری ) ضمیمه( )Inflyttning/inskrivning av elev( نام نویسی شاگرد/انتقالمتاس شوید و همچنان باید فورم 

 پیوند به این فورم . کنید
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/INFLYTTNING20%ELEV%20-

%20100301.pdf?epslanguage=sv 

 اوقات رصف غذا

  .)ضمیمه(و رژیم غذایی مخصوص ) ضمیمه(اظهارنامه کیفیت غذای مکتب 
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 نیاز به رژیم غذایی مخصوص
 .اگر فرزند تان نیاز به رژیم غذایی مخصوص دارد، حائز اهمیت است که مکتب را از موضوع در جریان بگذارید

 انهامنیت و رفتار مساوی
به منظور جلوگیری از تبعیض، . همه اطفال و نوجوانان باید وقتی که در مکتب و مرکز اوقات فراغت می باشند، احساس امنیت کنند

آزار و رفتار تحقیر آمیز باید همه مکاتب دارای یک برنامه کتبی رفتار مساویانه باشد که این برنامه باید هر سال مورد پیگیری قرار 

برنامه باید واضح و روشن تحریر شده باشد که چطور می توان از وقوعات نامطلوب جلوگیری صورت گرفت و در صورتی  در این. بگیرد

برنامه رفتار مساویانه یی هر یکی از مکاتب را می توانید در وبسایت های مربوطه شان . که چیزی با این وجود رخ دهد چه باید کرد

 .دریافت کنید

 مکتب موظف اند تا مکاتب را در کاوش های شان در راستای رفتار مساویانه مورد ح�یت قرار دهند  کارکنان بخش خدمات صحی
 و این بخش دارای یک عملکرد ویژه به شکل یک شخص مسئول در مسائل مربوط به اصول و مقررات می باشد که به منظور ایجاد 

 .اری می �ایدیک محیط خوشایند و امن در مکاتب از اعم معلمین و شاگردان ی

 اگر ش� بعنوان اولیاء می خواهید بیشرت بدانید که در صورتی که شک داشته باشید که طفل تان در معرض خطر توهین یا تبعیض 
 ، �اینده اطفال و شاگردان که مربوط به اداره تفتیش مکاتب BEOقرار دارد، ش� چه گام های برداشته می توانید، توسط وبسایت 

 .وره های مفید در مورد دریافت می کنیدمی باشد، مش

 بیمه ها
از همه فعایت ها انتظار می رود که به منظور کاهش و به حد اقل رساندن خطر حوادث در میان شاگردان باید یک محیط هر چه 

 .اشنداگر باوجود آن حادثه یی رخ دهد، اطفال در خالل ساعات مکتب بیمه می ب. ممکن خاطر جمع و امن را میرس سازند

ساعات فعالیت، وقت در مرکز وقت فراغت و رخصتی در طی مدت زمانی که طفل در مکتب /بیمه طفل را در خالل ساعات مکتب

 شاگردان از کودکستان، صنف آمادگی مکتب /برج نهم آن سال که اطفال 1بیمه الی تاریخ . ثبت نام باشد، تحت پوشش قرار می دهد
 .مدار اعتبار می باشدو مکتب ابتدائی فارغ می شوند، 

 رخصتی عمومی و رخصتی ها
این تقویم حاوی اطالعات از قبیل تاریخ آغاز و اختتام سال . هر سال یک تقویم تدریسی برای مکاتب ابتدائی در کمون تعیین می گردد

یم مکاتب ابتدائی اندکی تقویم تدریسی برای لیسه ممکن است در بعضی رشایط از تقو. تعلیمی و همچنان موعد رخصتی ها می باشند

 فرق و تفاوت داشته باشد ولی تالش ما اینست که آنرا تا حد امکان مشابه سازیم زیرا ممکن است یک خانواده دارای فرزندان در هر دو

 .دوره های آموزشی باشد

 رخصتی عالوه بر رختصی های عمومی
 تصمیم گیری در مورد رخصتی مربوط . مکتب مربوطه درخواست کند اگر یک شاگرد نیازمند رخصتی از مکتب باشد باید رسپرست آنرا از

به مدیر مکتب می شود ولی تا جای که به رخصتی های نستباً کوتاه مربوط می شود، مدیر مکتب می تواند موضوع را جهت تصمیم گیری 

 .به کسی دیگر بسپارد

 رشایطی که بر اساس آن تصمیم گیری صورت می . اتخاذ شودتصمیم رخصتی باید بعد از غور و فکر عمیق در مورد وضعیت شاگرد 
 :گیرد قرار ذیل اند

 طول غیابت •

 وضعیت درسی شاگرد •

 امکانات تا تدریس از دست داده شده به شیوه های مختلف تالفی شود •

 .رخصتی برای شاگرد مربوطه چقدر رضوری است •
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 پیوند. استفاده شود) ضمیمه( Ledighetsansökanبه منظور درخواست رخصتی باید از فورم 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%c3%96KAN.pdf

?epslanguage=sv 

 ی و �راتارزیاب
به معنی ناکامی  F�ره دریافت می کنند که  Aتا  Fاز ترم خزان صنف ششم باید شاگردان مکاتب ابتدائی در هر ترم از روی درجه �ره 

معلم باید �رات کامیابی را بر اساس . باالترین درجه بعد از برآوردن اهداف درسی را دربر دارد Aدرجه پایین ترین کامیابی و  Eاست، 

 ارزیابی اینکه شاگرد تا چه اندازه به اهداف درسی در مقایسه با معیار های درسی تعیین شده در نصاب تعلیمی رسیده است، محاسبه

اگر معلم به این نتیجه برسد که یک شاگرد در معرض خطر ناکامی قرار دارد، مکتب مکلف است یک بررسی را برای اینکه آیا شاگرد . �اید

 .یژه است، راه اندازی �ایدنیازمند ح�یت و

 )نقشه را مالحظه کنید(مکاتب ابتدائی 

   )Abisko(ابیسکو 
 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Abisko(ابیسکو 

    
    حوزه تعلیمی بوالگ

 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  مرکز آموزش زبان
    

 )Jukkasjärvi(جوکاس یاروی 
 6صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Jukkasjärvi( مکتب جوکاس یاروی اسکوال

   
 )Karesuandoområdet(حوزه تعلیمی کاریسواندو 

 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Karesuando skola( مکتب کاریسواندو اسکوال
 6صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Övre Soppero skola( مکتب اوفری سوپیرو اسکوال

    
    مرکز کرونا
 6صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Bergaskolan( اسکوالنمکتب برگا 

 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Högalidsskolan( مکتب هوگالید اسکوالن
 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Triangelns skola( مکتب تریانگلن اسکوال

   
   )Lombolo( حوزه تعلیمی لومبولو

 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Nya Raketskolan(مکتب نیا راکت اسکوالن 
  مکتب ابتدائی ویژه )Nya Raketskolan(مکتب نیا راکت اسکوالن 

   
   )Luossavaara( منطقه لووساوارا

 6صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Luossavaaraskolan( مکتب لووساوارا اسکوالن
    

    )Tuolluvaara( توولوارا
 6صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Tuolluvaaraskolan( مکتب توولووارا اسکوالن

    
 )Vittangiorådet(حوزه تعلیمی وتانجی 
 6صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Svappavaaraskolan( مکتب سواپاوارا اسکوالن
 9صنف  -صنف آمادگی مکتب  )Vittanjiskolan( مکتب وتانجی اسکوالن

  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%c3%96KAN.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%c3%96KAN.pdf?epslanguage=sv
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 مرکز آموزش زبان
 نوجوانان تحت حضانت خود را نزد ادارٔه امور مهاجرت ثبت نام �وده اشرتاک در دورٔه آموزشی /فرزند یا فرزندانرسپرستان می توانند 

 بعد از آن رسپرستان یک مکتوب حاوی وقت . درخواست آنها به نوبت خود به مدیر مرکز آموزش زبان احاله می شود. را تقاضا �اید
 .و محل آموزش دریافت می کنند

 وزش زبان و صنف آمادگی اولین دوره آموزشی است که همه افراد که به تازگی از کشور های دیگر به کرونا وارد می شوند، مرکز آم
اگر این امر قبال انجام نشده باشد سطح دانش شاگردان مورد بررسی و شناسائی قرار می گیرد و سپس تدریس بر اساس . آنرا می گذرانند

 .م می گرددپختگی و سطح دانش شان فراه

هدف این فعالیت یکپارچه و ادغام کردن شاگردان در ارسع وقت در صنوف عادی متشکل از شاگردان سویدی می باشد تا در نتیجه 

 .انکشاف علمی شان بوسیله ح�یت درسی به زبان مادری و آموزش زبان سویدی بعنوان زبان دوم مورد ح�یت قرار داده شود

 .س های آماده سازی، زبان سویدی بعنوان زبان دوم و زبان مادری می باشدمرکز آموزش زبان شامل کور 

 .بوسیله صنوف آماده سازی همه شاگردان که فاقد مهارت در زبان سویدی هستند، تدریس می شوند

 برخی از شاگردان ممکن است در یکی از سایر مکاتب ابتدائی در کمون کرونا ثبت نام شوند و در چنین صورت سعی می شود 
 .امکانات فراگیری زبان سویدن برای همه مساعد باشد که شاگردان طوری در مربوطات مرکز کرونا تقسیم شوند که

 .آنعده اطفال که با زبان سویدی آشنایی ندارند، نیز است مرکز آموزش زبان مجهز با یک کودکستان مقدماتی برای

 مرکز اوقات فراغت
منظور از مرکز اوقات فراغت اینست که فعالیت های صنف آمادگی و مکتب را امتام �وده زمینه آمیخنت کار یا تحصیل با پرورش و 

ید انکشاف و فراگیری شاگردان را به جنب و جوش در مرکز اوقات فراغت با. نگهداری از کودکان را برای والدین مساعد ساخته شود

 .آورد و فعالیت های وقت آزاد پرمغز و سودبخش را عرضه داشته ارتباطات همه جانبه و روحیه همبستگی را ترویج �اید

 مرکز اوقات فراغت از چه پیروی می �اید؟
نصاب تعلیمی مخصوص  2و  1مرکز اوقات فراغت باید جزء  .عالوه بر قانون معارف، نصاب تعلیمی مهمرتین الیحه این فعالیت است

مرکز اوقات فراغت مربوط به مکاتب ویژه و سامی . برای مکاتب ابتدائی، صنف آمادگی مکتب و مراکز اوقات فراغت را عملی �اید

 .باید نصاب تعلیمی مخصوص خود را عملی سازد

 در کمون کرونا
قسمت ساحٔه فعالیت مکاتب را تشکیل می دهند و بنا بر این در متعلقات مکاتب موقعیت مراکز اوقات فراغت در کمون کرونا یک 

تقریبا نصف پرسونل مراکز اوقات فراغت دارای تحصیالت عالی در زمینه تعلیم و تربیه کودکان می باشند و تراکم . داشته می باشند

 .پرسونل در مقایسه با کمون های دیگر باالتر می باشد

 را تکمیل کنند،  13سالگی الی ترم خزان سالی که سن  6مشمول صنف آمادگی مکتب یا مکتب حق دارند رس از سن  همه کودکان
 مکاتب که مربوط به کمون �ی شوند اکرثاً . از مراقبت اطفال مکتب و استفاده از فعالیت های مرکز اوقات فراغت مستفید شوند

 نین نباشد شخصی به عنوان رسپرست می تواند شمولیت در یکی از فعالیت های دارای مرکز اوقات فراغت می باشند ولی اگر چ
 .مربوط به کمون را درخواست کند
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 اوقات رسمیات
برای کودکان که طی اوقات دیگر مانند شام، . در روز های رسمی باز می باشند 18.00الی  06.30مراکز اوقات فراغت بین ساعات 

 .وجود دارد Nattisشب و رخصتی های عمومی نیاز به مراقبت دارند، یک فعالیت ویژه بنام 

مراکز اوقات فراغت از تقسیم اوقات مکاتب مطابق به تقویم تدریسی مکاتب پیروی می کنند ولی در صورت لزوم طی روز های رخصتی 

طول دوره تعطیالت تابستانی نوع دیگری از فعالیت ها برای کودکان در سنین مکتب که نیاز به مراقبت دارند، تنظیم  در. نیر باز می باشند

این به بدان معناست که همه کودکان که . در مرکز کرونا فراهم می گردد مرکز اوقات فراغت تابستانییک فعالیت بنام . و ترتیب می گردد

تابستانی دارند، در دو یا سه مکاتب جمع آوری می گردند زیرا فقط تعداد کمی از کودکان در هر مکتب  نیاز به مراقبت در طول رخصتی

چون این . برای رشکت در این فعالیت باید هر سال درخواست جداگانه تقدیم شود. نیاز به مراقبت در طی این دوره داشته می باشند

 .م آور محسوب می شودفعالیت یک فیس ویژه دربر دارد لهذا درخواست الزا

 درخواست حق الشمول یا فسخ شمولیت
 درخواست شمولیت

 Ansökan om plats iدرخواست شمولیت در مراکز اوقات فراغت ها یا سایر انواع مراقبت اطفال مکتب از طریق فورم 
kommunal verksamhet )صورت می گیرد و در پیوند آتی در دسرتس می باشد) ضمیمه 

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan20%om%20pla
ts.pdf?epslanguage=sv 

عریضه برای شمولیت در مرکز اوقات فراغت تابستانی توسط . اداری مکتب تحویل یا فرستاده می شود فورم خانه پری شده به مامور

 صورت می گیرد  Ansökan om plats på sommarfritidsفورم درخواست برای شمولیت در مرکز تابستانی وقت فراغت 
 .و از طرف بخش پذیرایی مکتب مربوطه فراهم می گردد

 . درخواست و نام نویسی جهت شمولیت در کودکستان یا سایر انواع مراقبت اطفال مکتب بعهده رسپرستان می باشدمسئولیت ارائه 
در مواردی که طفل دارای دو رسپرست باشد که مشرتکا حضانت وی را برعهده داشته باشند ولی یکجا زندگی �ی کنند، رسپرستان 

در صورتیکه رسپرستان در مناطق مختلف زندگی . اقبت اطفال را درخواست می کنندشمولیت در ه�ن یک کودکستان یا سایر انواع مر 

می کنند، به عنوان مثال اگر یکی از رسپرستان در مرکز کرونا و رسپرست دوم در یکی از قریه جات زندگی می کند، رسپرستان می 

 .ندتوانند در فعالیت آموزشی در محل بودوباش مربوطه شان درخواست شمولیت �ای

 فسخ شمولیت
توسط ) ضمیمه( Uppsägning av platsشمولیت باید بطور کتبی توسط فورم . مدت آگاهی از فسخ شمولیت یک ماه است

 .پیوند آتی صورت بگیرد
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20av%20

plats.pdf?epslanguage=sv 
 در طی مدت آگاهی فسخ شمولیت رصف نظر ) فیس(هزینه . مامور اداری مکتب تحویل یا فرستاده می شود فورم خانه پری شده به

 .از اینکه طفل از شمولیت استفاده می کند یا خیر، اخذ می شود

رداخت کمون کرونا مجاز است جای پیشنهاد شده را در صورتی که جای طی مدت یک ماه پیوسته اشغال نگردد و یا در صورتی عدم پ

 .لغو �اید) فیس(حق االجرت 

  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20plats.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20plats.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv
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 و مقررات) فیس(حق االجرت 
 اطالعات عواید خانواده به بخش . تعیین فیس بر مبنای مشخصات عواید کنونی خانواده یی مربوطه طفل پی ریزی می شود

 و در پیوند آتی قابل دسرتس می باشد) ضمیمه( Inkomstuppgiftاداری مکتب مربوطه توسط فورم 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?

epslanguage=sv 
اطالعات مفصل در . فیس بر طبق هر طفل و عواید ناخالص خانواده به صورت فیصدی در مطابقت با تعرفٔه حداکرث محاسبه می شود

 اوراق در مورد طرز العمل ها و فیس کودکستان، مرکز مراقبت آموزشی  9تا  7مورد اینکه فیس چگونه محاسبه می شود در صفحات 
در بدل استفاده از خدمات مرکز اوقات فراغت هزینه ماهانه ) فیس(حق االجرت . رشح داده شده است) ضمیمه(و مرکز اوقات فراغت 

اده از جای تخصیص داده شده صورت می گیرد یا یی است که در برج روان در جریان تقویم تدریسی مکاتب بدون توجه به اینکه استف

 .فیس از تاریخ شمولیت طفل پرداخت می شود. رسپرست وی گذاشته می شود/خیر، به حساب فرد ترصف کننده

در بدل استفاده از خدمات مرکز اوقات فراغت تابستانی طی برج روان و مطابق به مدت نگهداری طی رخصتی ) فیس(حق االجرت 

رسپرست وی /ن توجه به اینکه استفاده از جای تخصیص داده شده صورت می گیرد یا خیر، به حساب فرد ترصف کنندهتابستانی بدو 

 .فیس از تاریخ شمولیت طفل پرداخت می شود. گذاشته می شود

 روزهای برنامه ریزی
این یکی از عوامل ارتقای . بسته باشندفعالیت های آموزشی حق دارند سال چهار روز غرض برنامه ریزی فعالیت ها و ارتقای ظرفیت 

اطالع در باره روز های مورد . کیفیت به ش�ر می رود و از اولیاء تقاضا به عمل می آید که این امر را رعایت �وده برای آن برنامه ریزی کند

مین را نیز دربر می گیرد و وجه پولی تعرفٔه عادی روز های برنامه ریزی و ارتقای ظرفیت معل. بحث سه ماه قبل از موعد رسانیده می شود

 .در بدل اینگونه روزها از فیس که ش� پرداخت می کنید، کرس �ی شود

 تقسیم اوقات/دوران مراقبت
 یک تقسیم . به مجرد اینکه طفل در مرکز اوقات فراغت رشوع می کند، یک تقسیم اوقات برای مدت مراقبت طرح ریزی می شود

 Schema/Avtalتقسیم اوقات و قرارداد دوران مراقبت توسط فورم . مراقبت باید همیشه موجود باشداوقات کنونی بابت دوران 

 پیوندو )ضمیمه(
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och20%avtal%

20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv 

 گزارش تغییرات
شمولیت در مرکز اوقات فراغت تاثیر گذار می باشد، لهذا رسپرست موظف است تا همه ) فیس(چون عوامل متعددی در حق االجرت 

 .رشایط فامیلی، آدرس، عایدات و تغییر در تقسیم اوقات را به مامور اداری مکتب ارائه �ایدشیوع تغییرات از قبیل 

 مکتب ویژه
 مکتب ابتدائی ویژه

 مکتب ابتدائی ویژه یک بدیل مکتب ابتدائی برای شاگردان که بسبب معیوبیت رشدی �ی توانند معیار درسی مکاتب ابتدائی 
 .سال دربر می گیرد 9آموزش نظر به رشایط خاص هر شاگرد وفق و تطابق داده می شود و مدت . عادی را برآورده کنند، است

آموزش ممکن است . آموزش در مکتب ابتدائی ویژه تدریس در مضامین یا قسمت های مضامین و یا یک ترکیب هر دو را احتوا می کند

 .مضامین بر حسب نصاب مکاتب ابتدائی را نیز احاطه کند

 آموزش باید زمینه فرا گیری دانش و اصول، در تقویه انکشاف شخصی و روحیه همبستگی کمک کند و اساس اشرتاک فعاالنه 
  .در جامعه را بگذارد

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv
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 مکتب تربیوی
مکتب تربیوی به شاگردانی تعلق می . در چارچوب مکتب ابتدائی ویژه یک رشته مخصوص که آنرا مکتب تربیوی می گویند، وجود دارد

در عوض مضامین انفرادی، پنج عدد موضوعات علمی . یرد که �ی توانند از جمله یا قسمتی از آموزش مضامین درسی بهره مند شوندگ

 .در مکتب تربیوی تدریس می شوند

 این فعالیت از چه پیروی می �اید؟
مکتب ابتدائی ویژه نصاب تعلیمی مکاتب ابتدائی . نصاب تعلیمی استوار باشد اداره فعالیت ها باید بر پایه قانون معارف، فرامین و

نصاب . ویژه را رعایت می کند و نصاب تعلیمی حاوی اطالعات در مورد اهداف و خط مشی اساسی مکاتب ابتدائی ویژه می باشد

 انش قابل بوده و ترشیح می �اید که برای سطح د تعلیمی حاوی برنامه درسی می باشد که این به نوبت خود حاوی معیار درسی
 .در مضامین مکتب ابتدائی ویژه، چه مهارت ها الزم می باشد 9الی صنف  6قبول و درجه های مختلف کامیابی در صنف 

 الیحه سنجش �ره کامیابی
اگر شاگردی یا یکی از . بعد از فراغت از مکتب ابتدائی ویژه باید شاگردان شهادتنامه تحصیل تکمیل شده خود را حاصل کنند

ارزیابی درسی از ظرفیت شاگرد در زمینه تحصیالت . رسپرستان شاگرد تقاضا کند باید یک ارزیابی عمومی درسی ضم شهادتنامه گردد

 .بیشرت بحث می کند

 برای اطفالی که در قریه جات دور افتاده زندگی می کنند . مکتب ابتدائی ویژه در کرونا در مکتب نیا راکت اسکوالن واقع شده است
 .دین ترتیب �ی توانند به مکتب نیا راکت اسکوالن بروند، ادغام در مکتب ابتدائی عادی ترتیب و تنظیم می گرددو ب

 لیسه ویژه
لیسه ویژه فعالیت های خود را در لیسه کمون، هیاملار لوندبوهمس اسکوالن که عضو اتحادیه مکاتب لیسه الپالند جیمنازیوم است، 

 .پیش می برد

 )Särvux(ن دارای نیاز های ویژه آموزش بزرگساال 
فعالیت آموزش بزرگساالن دارای نیاز های ویژه یک قسمت تحصیالت بزرگساالن کمون را تشکیل می دهد و تحت مدیریت مرکز 

 .آموزشی کرونا که یکی از ادارات آموزشی ماتحت شورای ه�هنگی بین شورا های والیتی در والیت الپلند است، قرار دارد

 حمل و نقل به مکتبخدمات 
 حق استفاده از خدمات حمل و نقل به مکتب

این به هر کمون مربوط می شود که در باره . اطفال مکتب در بعضی رشایط مستحق خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب می باشند

شاگرد و فاصله تا مکتبی که از حق استفاده از خدمات حمل و نقل در قدم نخست بر مبنای سن . چگونگی مقررات تصمیم اتخاذ �اید

در هنگام انتخاب یک مکتب دیگر ممکن است حق استفاده از خدمات حمل و نقل لغو . طرف کمون تعیین می شود، اعطا می گردد

 .اگر دالیل ویژه ایجاب کند ممکن است برخی از شاگردان برخالف نورم ها در سایر موارد خدمات حمل و نقل دریافت کنند. گردد

 .همچنان قوانینی وجود دارند که حد طول مدت که شخصی طی یک هفته به خدمات حمل و نقل انتظار می کشد، را تعیین می کنند

 Regler för skolskjutsarمعلومات مفصل در باره مقررات شایع در مورد در جزوه مقررات خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب 

 ) ضمیمه) (Ansökan om skolskjuts(ست خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب فورم درخوا. رشح داده شده است) ضمیمه(
 در پیوند آتی قابل دسرتس است

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/ANS%c3%96KAN20%OM%20S
KOLSKJUTS.pdf?epslanguage=sv 

  .این فورم بعد از خانه پری به مسئول خدمات حمل و نقل شاگران مکتب مربوط به اداره فرهنگ و معارف فرستاده شود

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/ANS%c3%96KAN%20OM%20SKOLSKJUTS.pdf?epslanguage=sv
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/ANS%c3%96KAN%20OM%20SKOLSKJUTS.pdf?epslanguage=sv
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 سند سفر/کارت بوس
شده اید و توسط بوس به مکتب می روید، هر سال درسی یک کارت ش� کسانیکه مستحق خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب شناخته 

ش� �ی . این بدان معنی است که ش� به نگهداشنت کارت بوس که قبال دریافت کرده اید، رضورت ندارید. جدید تحصیلی دریافت می کنید

 .توانید با استفاده از آن در آینده سفر کنید

 !مواظب کارت تحصیلی خود باشید

مسئول خدمات حمل و نقل را در جریان /کارت تان گم شود یا طوری آسیب ببیند که دیگر قابل استفاده نباشد باید بخش اداری مکتباگر 

 طی مدت انتظار به کارت جدید یک سند موقتی سفر را دریافت. کرون به مکتب بپردازید 50برای دریافت کارت جدید باید . بگذارید

 .روز ها که مسئول خدمات حمل و نقل آنرا در سند مشخص کرده باشد، مدار اعتبار می باشدخواهید کرد که فقط در طی 

 زبان های اقلیتی و زبان مادری
 ح�یت به زبان مادری –کودکستان 

 زبانکودکستان باید طوری همکاری �اید که اطفال دارای زبان مادری دیگر به جز سویدی به امکانات انکشاف اعم در زبان سویدی و 

همه اطفال کودکستان دارای زبان مادری دیگر به جز سویدی، حق دارند به منظور انکشاف ظرفیت تکلم اعم به . مادری خود دست یابند

 .فعالیت باید اطمینان اطفال در مورد هویت شان را نیز تقویه �اید. زبان سویدی و زبان مادری خود، ح�یت زبان مادری دریافت کنند

زبان و یادگیری، مانند زبان و " :نصاب تعلیمی کودکستان چنین بیان می دارد 9، صفحه ورالعمل های کودکستاناهداف و دست

از کودکستان توقع می رود که به انگیزاندن رشد زبان هر کودک اهمیت زیاد قائل . انکشاف هویت، باهم ارتباط و بستگی دارند

 کودکان دارای سابقه خارجی که زبان مادری خود را رشد . تشویق و حفظ کندشود و کنجکاوی و عالقمندی در جهان نوشتاری را 
. می دهند از فرصت های بهرت در زمینه یادگیری زبان سویدی و همچنین در انکشاف مهارت در موضوعات دیگر برخوردار می شوند

اعم زبان سویدی و زبان مادری خود را کودکستان باید رشایطی مساعد سازد که کودکان دارای زبان مادری دیگر به جز سویدی 

که هر طفل دارای  کودکستان باید تالش به خرج دهد: "نصاب تعلیمی کودکستان چنین بیان می دارد 13صفحه . انکشاف دهند

زبان مادری دیگر به جز سویدی هویت فرهنگی و ظرفیت خود را انکشاف دهد تا بتواند اعم به زبان سویدی و زبان مادری خود 

 " .تکلم �اید

 آموزش زبان مادری -دوره تحصیالت ثانوی /مکتب ابتدائی
به شاگردی که زبان مادری رسپرستش به جز : "می داردچنین بیان ) لیسه( 15فصل  19ماده )/ مکتب ابتدائی( 7فصل  10ماده 

 سویدی زبان دیگری است باید
 زمینه برای تدریس زبان مادری فراهم ساخته شود برشطیکه

 شاگرد این زبان را بعنوان زبان روزمره در خانه استفاده می �اید و .1
 و دارای مهارت پیرشفته در این زبان ) در سطح مکتب ابتدائی(شاگرد دارای مهارت اساسی در این زبان  .2

 .باشد) در سطح لیسه(
 .آموزش زبان مادری در یکی از زبان های اقلیتی باید باوجود آنکه شاگرد این زبان را روزمره در خانه استفاده نکند، عرضه گردد

. ع به آموزش زبان مادری را وضع �ایددولت مرکزی یا یکی از مقامات تفویض شده از طرف دولت می تواند لوایح و طرز العمل ها راج

بر اساس اینگونه طرز العمل ها زبان مادری در یک زبان فقط در صورتی فراهم می گردد که یک تعداد معیین شاگردان این گونه 

 ."آموزش در زبان مادری مربوطه را تقاضا کند
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این مضمون تقویه و رشد عزت نفس، هویت و ظرفیت زبان در منظور از . آموزش زبان مادری یک مضمون مستقل مکتب به ش�ر می رود

شاگردی حق دارد در مکتب از آموزش زبان مادری برخوردار شود برشطیکه زبان مادری یکی یا هر دو رسپرستانش به . بین شاگردان است

 دارای مهارت بنیادی در این زبان باشد  شاگرد باید. جز سویدی زبان دیگری باشد و برشطیکه این زبان، زبان معارشت روزمره شاگرد باشد
مدیر این امر را با همکاری معلم زبان مادری . و مدیر مکتب باید سطح دانش شاگرد در این زبان را در صورت ابهام در مورد بررسی �اید

 .وسعت آموزش از سوی سازمان دهنده مکتب تعیین می شود. انجام می دهد

 در یک زبان ایجاب می کند که عالوه بر یک معلم مناسب باید حد اقل پنج عدد متقاضیان در  ترتیب و تنظیم تدریس زبان مادری
 .شایستگی و لیاقت معلم توسط مدیر مکتب تعیین می شود. این کمون موجود باشند

 تدریس زبان مادری را می توان در چارچوب مکاتب ابتدائی به طور قرار ذیل فراهم کرد
 مضمون انتخابی زبان -
 مضمون انتخابی شاگرد یا مکتب -
 تدریس دوزبانه برای گروه های بزرگ -
 .تدریس خارج از وقت تعیین شده در تقسیم اوقات -

زبان مادری باید فقط یک زبان را دربر بگیرد ولی شاگردان رومی خارجی از این قاعده مستثنی هستند و آنها می توانند در صورت 

 .ببینندوجود دالیل ویژه در دو زبان آموزش 

 اگر شاگردی بنا بر مشکالت در زبان سویدی در معرض خطر نایل نشدن به اهداف تعیین شده قرار دارد باید مدیر مکتب بررسی 
 .�اید که آیا شاگرد نیازمند راهن�یی درسی به زبان مادری خود است و در صورت لزوم باید آن را فراهم آورد

 .به کمون آموزش زبان مادری را عرضه �ایندمکاتب خصوصی باید مانند مکاتب مربوط 

 زبان اقلیتی
 .، فنلندی، سامی، رومانی، شیب و جیدیش اند)فنلندی تورنیدال(زبان های اقلیت ملی عبارت از میانکیلی 

  کودکان مربوط به اقلیت های ملی از امکانات رشد و انکشاف در عرصه وابستگی چند فرهنگی را در سطح کودکستان برخوردار
 .می شوند

 .همه شاگردان مکتب باید از فرهنگ، زبان، عقیده و تاریخ اقلیت های ملی آگاهی داشته باشند

تا آنجایی که به زبان های اقلیت ملی مربوط می شود، سازمان دهنده مکلف است آموزش زبان مادری را باوجود آنکه کمرت از پنج 

 .ه لسان زبان معارشت روزمره شاگرد نباشد، ترتیب و تنظیم دهدشاگردان متقاضی در کمون وجود داشته باشد و اگرچ

 عریضه
 )ضمیمه(فورم . اگر ش� خواهان آموزش زبان مادری برای فرزند خود هستید، لطفا با مدیر مکتب فرزند تان ارتباط بگیرید

http://www.kiruna.se/PageFiles/4789/Intresseanm%c3%a4lan%20Modersm%c3%a5laug2014.pdf?
epslanguage=sv 
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 خدمات صحی شاگردان
 وظیفه بخش خدمات صحی شاگردان اینست که کودکستان و مکتب را در زمنیه وضع صحی و پیرشفت اطفال و نوجوانان مورد 

 وظیفه بخش خدمات صحی شاگردان یک جنبه وقایوی و تقویه وضع صحی دارد و در مشارکت نزدیک با مدیران . ح�یت قرار دهد
 .و سایر کارمندان مکاتب به انجام رسانیده می شود

 بخش خدمات صحی باید به ایجاد محیطی کمک کند که یادگیری، رشد و وضع صحی اطفال و شاگردان را مورد لطف و توجه قرار 
 .د شاگردان را در قبال اهداف آموزش مورد ح�یت قرار دهدداده رش

 نرسان، مشاورین امور اجت�عی، روانشناسان، معلمین ویژه، متخصص گفتار و زبان، دکتور مکتب، مسئول مسائل مربوط به اصول 
 .و مقررات، در سکرتر و رئیس بخش در چارچوب بخش خدمات صحی ایفای وظیفه می �ایند

مکاتب . بخش خدمات صحی شاگردان کودکستان ها، مکاتب ابتدائی و لیسه مربوط به کمون کرونا را احاطه می کند ساحٔه فعالیت

ساحه فعالیت از لحاظ مساحت . خصوصی و مکاتب سامی واقع کاریسواندو و کرونا نیز از خدمات صحی شاگردان استفاده می کند

 .یسکو مربوطات رسحدی آن را تشکیل می دهندبسیار وسیع است و مناطق کاریسواندو، وتانگی و اب

 :اهداف کار و فعالیت خدمات صحی شاگردان عبارت از اقدامات آتی است

 اقدامات بروقت، فراگیر، موثر برای بهبود وضع صحی و وقایوی -
 انکشاف یک طرز العمل پیرشو و انعکاس دهنده -
 منظور بهبود و ارتقای وضع صحی و یادگیری مکتب به/ه�هنگی بین خدمات صحی شاگردان و تیم صحی کودکستان -

 :چهار نقاط اتکای خدمات صحی شاگردان

 توجه به یادگیری -
 شاگرد/نفوذ طفل -
 مشارکت والدین -
 اطالعات در حین گذار دورٔه تعلیمی، مکتب و نوع مکتب -

  



21 

 گروه خدمات صحی شاگردان/گروه محلی
 اطفال را مورد پیگیری /دارای یک تیم محلی می باشد که رشد شاگردانهر یکی از فعالیت ها در چارچوب اداره فرهنگ و معارف 

در برخی از مکاتب راهن�ی امور . مربی ویژه می باشد/رس معلم، نرس مکتب و معلم/تیم محلی متشکل از مدیر. قرار می دهد

 .نیز حضور دارد) SYV(تحصیلی و مسلکی 

 .مات از سوی مدیر مکتب اتخاذ می شودتصمیم در باره بررسی، ترتیب و پایان برنامٔه اقدا

 .تیم محلی باقاعده، معموالً هفته یکبار، جلسات برگذار می �اید

 لیسه
لیسٔه مربوط به کمون، یعنی هیاملار لوندبوهمس اسکوالن، بزرگرتین آنست و یکی از اعضای . دو عدد لیسه در کرونا وجود دارند

 را تشکیل می دهد که این اتحادیه تحت مدیریت شورای ه�هنگی ) Lapplands gymnasium(اتحادیه لیسه های الپالند 
 .بین شورا های والیتی در والیت الپلند قرار دارد

 شامل لیسه های مربوط به کمون های گیلیواری، جوکموک و پاجاال ) Lapplands gymnasium(اتحادیه لیسه های الپالند 
 .یک سلسله پهناور برنامه های آموزشی را عرضه می داردلیسه ها مربوط به کمون . نیز می باشد

نیز وجود دارد که برنامه های  Rymdgymnasietعالوه بر مکاتب مربوط به کمون یک لیسٔه خصوصی بنام ریمدجمنازیت 

 :آموزشی قرار ذیل را عرضه می �اید
 در رشته علوم تخنیکی -برنامه تخنیک  -
 طبیعی با مضامین در زمینه فضاشناسیدر رشته علوم  -برنامه علوم طبیعی  -

 دوره تحصیالت بزرگساالن
حاال امکانات زیادی برای یک شخص بزرگسال که مایل باشد بدون نیاز به نقل مکان از منطقه مسکونی خود در موضوعات و سطوح 

وجود دارد که عالوه  Kunskapsparkenدر ) Kiruna lärcentra(مرکز تعلیمی کرونا . مختلف تحصیل کند، مساعد می باشند

 .بر دیگر خدمات راهن�یی در امور تحصیلی و مسلکی را عرضه می دارد

کمون های گیلیواری، جوک موک، کرونا و پاجاال در مشارکت با همدیگر شورای ه�هنگی بین شورا های والیتی در والیت الپلند 

)Lapplands kommunalförbund (ر تحصیالت برای بزرگساالن را ترتیب و تنظیم می را تشکیل می دهند که عالوه بر دیگ

، آموزش زبان سویدی )Komvux(دهد و اهالیان کمون را در راستای تحصیالت در سطح مختلف بطور مثال آموزش کمونی بزرگساالن 

 .، موسسات تحصیالت عالی و موسسات تحصیالت عالی مسلکی مورد ح�یت قرار می دهد)ایس ایف ای(برای خارجیان 

 اطالعات در باره راجسرت کامپیوتری
 ، مسئول سجل اطالعات فردی مکلف است افرادی را که کوایف شان در سجل درج می )PUL(بر اساس قانون اطالعات شخصی 

رسیدگی به تعرفه مراقبت . اداره فرهنگ و معارف مشخصات شخصی طفل، شاگردان و والدین را راجسرت می کند. شوند، مطلع سازد

نظارت بر دوره اجباری آموزش، لست شاگردان، �رات کامیابی، حارضی، برنامه های انفرادی انکشاف دارای ارزیابی کتبی وغیره اطفال، 

امثال اطالعات شخصی عبارت از ش�ره شناسایی، نام، صنف و مکتب مربوطه، . از جمله اهداف سجل های کامپیوتری به ش�ر می رود

اطالعات در مطابقت با قانون اطالعات فردی مورد . ه، حالت مدنی، گزینه زبان، �رات کامیابی وغیره استآدرس، ش�رٔه تیلفون، خانواد

  .رسیدگی قرار می گیرند



22 

 توضيحات در باره محتوای فورم ها

 نام خانوادگی= تخلص 

 نام تخاطب در زندگی روزمره= نام 

 )مخصوصش�ره  -روز  -برج  -سال (تاریخ تولد = ش�ره شناسایی 

 ش�ره+ کوچه = آدرس ثبت احوال نفوس / آدرس 

 در مقابل منطقه سکونت 123 45بطور مثال، = کد پستی 

 Kiruna بطور مثال= منطقه پستی 

 آیا طفل مبتالی کدام مریضی است= آیا طفل کامال تندرست است 

 یا عکس العمل نشان می دهد، بطور مثال شیر، گرده آیا چیزی وجود دارد که طفل علیه آن حساسیت= آیا کودک مبتال به حساسیت است 

 زبانی که در خانه مورد استفاده قرار می گیرد= زبان مادری 

 آیا ح�یت در زبان مادری در ساحه فعالیت ها الزم است= ح�یت زبان مادری مطلوب است 

 قات فراغت هستیدمرکز او /گزینه اول در مورد محل جاییکه خواهان کودکستان =منطقه مطلوب /شمولیت

 مرکز اوقات فراغت امروز/کودکستان= شمولیت فعلی 

 مادر یا پدر= رسپرست 

 نام بطور دست نویس= امضاء 

 پول بطور مثال معاش، کمک مالی= عاید 

 سبب عدم حضور طفل تان در مکتب= دلیل مرخصی درخواست شده 

 ورت برای رفت و آمد به مکتب نیاز داردطفل تان چرا به ترانسپ= دلیل درخواست خدمات حمل و نقل مکتب 



 
 

 شمولیت در فعالیت ترتیب شدٔه کمون درخواست
 

 .علیحده درخواست شمولیت ارائه کنندهنگام سکونت متناوب طفل و در صورتی که قرار باشد هر دو والدین از شمول استفاده کنند، باید هر یکی از والدین 
 

 فی طفل یک فورم
 )ش�ره مخصوص -روز  -برج  -سال (ش�ره شناسایی  نام طفل نام خانوادگی

 آدرس پستی کد پستی آدرس

 تعداد ساعات در هفته شمولیت از این تاریخ مورد نیاز است

 کودکستان
 

 مراقبت آموزشی
 

 خانه اوقات فراغت
 

 زبان مادری آیا طفل مبتالی حساسیت است؟ است؟ آیا طفل کامال تندرست
  بلی   نخیر   بلی   نخیر  

 ح�یت به زبان مادری مقصود است؟
  بلی   نخیر 

 منطقه مخصوص مورد خواست/شمولیت در مکتب

 توضیحات ویژه

 

 1رسپرست 
 )ش�ره مخصوص -روز  -برج  -سال (ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی

 موبایل/ش�ره تیلفون آدرس پستی کد پستی آدرس

 ش�ره تیلفون محل کار مکتب/کارفرما

 

 2رسپرست 
 )ش�ره مخصوص -روز  -برج  -سال (ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی

 موبایل/ش�ره تیلفون آدرس پستی کد پستی آدرس

 ش�ره تیلفون محل کار مکتب/کارفرما

 
 

 1امضای رسپرست  تاریخ

 2امضای رسپرست  تاریخ

 
 .فورم به مامور اداری کودکستان تحویل یا فرستاده می شود: برای کودکستان

 .فورم به مامور اداری م�تب تحویل یا فرستاده می شود: برای مرکز اوقات فراغت

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف



 
 

 فی طفل یک فورم تبدیلی درخواست

 
 )ش�ره مخصوص -سال، برج، روز (ش�ره شناسایی  نام طفل نام خانوادگی

 )مخصوصش�ره  -سال، برج، روز (ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی رسپرست

 آدرس پستی کد پستی آدرس

 ایمیل موبایل ش�ره تیلفون منزل

 
 

 خواهش
 تقاضای تبدیلی از تاریخ شمولیت کنونی

 کودکستان شمولیت مورد خواست
 

 مراقبت آموزشی
 

 سایر اطالعات

 
 
 

 تاریخ
 

 موبایل ش�ره تیلفون 1رسپرست 

 موبایل ش�ره تیلفون 2رسپرست  تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فورم به مامور اداری کودکستان �نوین طفل تحویل یا فرستاده می شود

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف



 
 

 فی طفل یک فورم فسخ شمولیت
 

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام طفل طفل نام خانوادگی

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی رسپرست

 آدرس پستی کد پستی آدرس

 ایمیل موبایل ش�ره تیلفون

 شمولیت الی تاریخ آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت شمولیت کنونی

 
 

 !متوجه باشید
 .از تاریخ دریافت این اطالع است یک ماهمدت آگهی فسخ شمولیت 

 
 .جای استفاده صورت می گیرد یا خیر، اخذ می شود فیس الی آخر مدت آگهی فسخ شمولیت بدون توجه به اینکه از

 
 
 
 
 
 
 
 

 :از صحت اطالعات مندرج فوق تصدیق می گردد
 ش�ره تیلفون محل کار موبایل/تیلفون رسپرست تاریخ

 ش�ره تیلفون محل کار موبایل/تیلفون رسپرست تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فرستاده می شود فورم به مامور اداری کودکستان تحویل یا: برای کودکستان

 .فورم به مامور اداری م�تب تحویل یا فرستاده می شود: برای مرکز اوقات فراغت

 کمون کرونا

 اداره فرهنگ و معارف



 
 اطالعات در مورد عواید

 تاریخ ماه سال معترب از تاریخ
 

  فاکتور مشرتک
 )گیرنده فاکتور(شمولیت  1مشخصات ترصف کننده 

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی

 منطقه کد پستی آدرس

 ایمیل  ش�ره تیلفون محل کار ش�ره تیلفون منزل

 مکتب/کارفرما

 

 شمولیت 2مشخصات ترصف کننده 
 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی

 منطقه کد پستی آدرس

 ایمیل  ش�ره تیلفون محل کار ش�ره تیلفون منزل

 مکتب/کارفرما

 
 )اگر شخص مندرج باال نباشد(همزیست /زوجه/ زوج

 ش�ره شناسایی نام نام خانوادگی

 منطقه کد پستی آدرس

 ایمیل  ش�ره تیلفون محل کار ش�ره تیلفون منزل

 مکتب/کارفرما

 

 مراقبت اطفال مکتب/مشخصات طفل در فعالیت کودکستان
 

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی 1طفل 

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی 2طفل 

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  نام نام خانوادگی 3طفل 

 )ش�ره مخصوص -روز  -برج -سال(ش�ره شناسایی  برادر مشمول در کوپراتیف/خواهر
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 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف



 عواید خانواده قبل از کرس مالیه
 همزیست کرون در ماه کرون در ماه 2رسپرست  کرون در ماه 1رسپرست  

  +  +  + مزد و سایر حقوق در رابطه به استخدام

  +  +  + حقوق هنگام بیکاری

  +  +  + حقوق هنگام رخصتی والدین

 +  +  + حقوق در ایام رخصتی مریضی
 

  +  +  + )ولی نه حقوق تقاعد کودک(حقوق تقاعد 

  +  +  + کمک مالی تحصیلی جهت دوره آموزشی بازار کار

مثال کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه (سایر عواید 

 )از فرزند وغیره
+  +  +  

  =  =  = جمله

 
 .کمون حق کنرتل کردن اطالعات عواید را برای خود محفوظ دارد

 .ممکن است منجر به فسخ جای در ساحه مراقبت اطفال گردد عمداً ارائه اطالعات نادرست
 
 
 
 

 :از صحت اطالعات مندرج فوق تصدیق می گردد
 1رسپرست  تاریخ

 2رسپرست  تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 .فورم به مامور اداری کودکستان تحویل یا فرستاده می شود: برای کودکستان
 .فورم به مامور اداری م�تب تحویل یا فرستاده می شود: برای مرکز اوقات فراغت



 
 

 موافقه نامه در مورد اطفال در سن شمول در کودکستان، مرکز اوقات فراغت یا مراقبت آموز�� /تقسیم اوقات
 .�� طفل یک فورم  

 
�

 )شماره مخصوص -سال، برج، روز (شماره شناسایی  نام نام خانواد�

 شماره تیلفون آدرس پسی� منطقه آدرس

ک شمولیت از این تاریخ قابل اجرا است   فا�تور مش��
 

 :به خاطر داشته باشید 
 .تقسیم اوقات باید شامل اوقات آوردن و بردن باشد •
 را خانه پری �نید 1هر گاه تقسیم اوقات یک هفته یی داشته باشید فقط هفته  •
اگر شما دارای تقسیم اوقات چندین هفته یی هستید لطفا چندین هفته را  •

 .خانه پری �نید و همزمان تاریخ دوشنبه در هفته آغاز را خانه پری �نید

 
 تعداد هفته

تاریخ دوشنبه در هفته 

آغازین در صوری� تقسیم 

 اوقات چندین هفته یی 

 

 3هفته  2هفته  1هفته 
   دوشنبه

   سه شنبه
   چھارشنبه
   پنجشنبه

   جمعه
   شنبه

   یکشنبه
 6هفته  5هفته  4هفته 

   دوشنبه
   سه شنبه
   چھارشنبه
   پنجشنبه

   جمعه
   شنبه

   یکشنبه
 

 ساعات در هفته: ___________________در صورتیکه ارائه تقسیم اوقات ممکن نباشد اوسط به �ار برده شود
 

 سایر اط�عات

 

 صحت اط�عات فوق تصدیق می شود
 شماره تیلفون 1امضای �پرست  تاریخ

 شماره تیلفون 2امضای �پرست  تاریخ
 

 .فورم به مامور شمولیت کودکستان تحویل یا فرستاده می شود: برای کودکستان
 .فورم به مامور اداری م�تب تحویل یا فرستاده می شود: برای مرکز اوقات فراغت

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف
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 کمون کرونا
 

 03/02/2016تجدید اط�عات بتاریخ  اداره فرهنگ و معارف

 
 
 
 
 

 طرز العمل ها

 و

 )فیس(حق االجرت 

 در چارچوب کودکستان، مرکز مراقبت 

 و مرکز اوقات فراغت آموزشی

 

 
 

 ،105§ ، 2015/06/11تصویب شده کمیته اطفال و تعلیم و تربیه 

 01-07-2015معترب از تاریخ 
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 محتوا
 

 3صفحه  فعالیت کودکستان
 3صفحه  ساله 5تا  1کودکستان برای اطفال 

 3صفحه  ساله 5تا  1مرکز مراقبت آموزشی برای اطفال 
 3صفحه  مراقبت در طی ساعات کار نامساعد

 3صفحه  مرخصی والدین
 3صفحه  کودکستان عمومی

 3صفحه  مراقبت اطفال مشمول مکتب
 4صفحه  تابستانیمرکز اوقات فراغت 

 4صفحه  فعالیت کودکستان و مراقبت اطفال مشمول مکتب خصوصی
 4صفحه  مقررات عمومی

 4صفحه  مرکز مراقبت آموزشی/مرکز اوقات فراغت/ساعات فعالیت کودکستان
 4صفحه  داخله و قطار نوبت

 5صفحه  دوران مراقبت
 5صفحه  گزارش تغییرات

 5صفحه  هارخصتی تفریحی و سایر رخصتی 
 5صفحه  فسخ شمولیت

 5صفحه  استفاده کننده از شمول
 5صفحه  خانواده/رشایط خانوادگی

 6صفحه  روزهای برنامه ریزی
 6صفحه  کودکستان، مراکز مراقبت آموزشی و مراکز اوقات فراغت) فیس(حق االجرت 

 8صفحه  تعرفه حداکرث
 9صفحه  آموزشی و مراکز اوقات فراغتکودکستان، مراکز مراقبت  -مامورین شمولیت 
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 فعالیت کودکستان
 

 شخص مراقبت کننده اطفال (فعالیت کودکستان یا به اصطالح تعلی�ت پیش از مکتب در کودکستان یا به شکل مرکز مراقبت آموزشی 
 .پیش برده می شود) طی ساعات روز

 ساله 5تا  1کودکستان برای اطفال 
 

  مشغول کار، تحصیل، مرخصی والدی یا جستجوی کارسال که رسپرستان شان  5تا  1کودکستان فعالیت آموزشی برای اطفال در سنین 
 .باشد و یا طفل شخصاً نیازمند کودکستان باشد، است

 
 معلم کودکستان . ک عرضه گرددکودکستان باید مطابق به میزان کار، تحصیالت و وقت رفت و آمد رسپرستان یا نظر به نیازمندی خود کود 

و مراقبت کننده اطفال در کودکستان ها ایفای وظیفه می �ایند که آنها مکلف اند تا یادگیری اطفال را در مطابقت با اهداف و خط مشی 

 .، و قانون معارف تقویه دهندLpfö 98مندرج نصاب تعلیمی کودکستان، 

 )شخص مراقبت کننده اطفال طی ساعات روز(ساله  5تا  1مرکز مراقبت آموزشی برای اطفال 
 

 فعالیت ها در منزل شخص مراقبت کننده اطفال طی . مرکز مراقبت آموزشی ممکن است بعنوان گزینه متبادل کودکستان تقدیم گردد
 .اصول اساسی طبق نصاب تعلیمی کودکستان برای مرکز مراقبت آموزشی نیز صدق می کنند. ساعات روز پیش برده می شوند

 .فعالیت ها از نصاب تعلیمی کودکستان پیروی می کنند

 مراقبت در طی ساعات کار نامساعد
 

 مراقبت اطفال وقتی که رسپرستان شب ها و روزهای رخصتی در ساعات نامساعد یا بی قاعده کار می کنند، به آندسته اطفال پیشکش 
شمولیت در کودکستان را می توان با مرکز اوقات فراغت . ثبت نام باشند) Bolag(می شود که در کودکستان و مرکز اوقات فراغت بوالگ 

هیچ فیس اضافی در بدل بهره برداری از خدمات مراقبت طفل در کودکستان و یا مرکز اوقات فراغت . مربوط به مکتب به هم پیوست کرد

 .طی ساعات کار نامساعد اخذ �ی شود

 مرخصی والدین
 

ساعت از خدمات کودکستان  15صی والدین جهت مراقبت از فرزند دیگر تازه تولد شده گرفته اند، حق دارند هفته اطفال آنعده والدین که مرخ

 .و یا مرکز مراقبت آموزشی استفاده کنند

 کودکستان عمومی
 

 ساعات در سال در اختیار همه کودکان از ترم خزانی سالی که طفل سن سه سال  525ساعات در هفته یا  15کودکستان عمومی رایگان 
 کودکستان عمومی تقویم سال تعلیمی مکاتب ابتدائی را رعایت می کند که بدان معناست که در . را تکمیل می کند، قرار داده می شود

 .ه کردحین رخصتی های عمومی مکاتب ابتدائی �ی توان از خدمات کودکستان استفاد
 .تقسیم اوقات ساعات مراقبت طفل از سوی مدیر کودکستان ترتیب داده می شود

 مراقبت اطفال مشمول مکتب
 

مرکز اوقات فراغت . مراقبت اطفال مکتب در داخل مرکز اوقات فراغت و مطابق به تقویم تدریسی در جریان سال تعلیمی پیش برده می شود

سال را تکمیل  13سال را تکمیل می کند الی ترم بهاری سالی که سن  6رم خزانی سالی که طفل سن یک فعالیت آموزشی گروهی است که از ت

هدف اینست که به تعلیم و تربیه مکتب ک�ل و امتام . می کند در اختیار شاگردان صنوف آمادگی مکتب یا مکتب ابتدائی قرار داده می شود
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 مکتب و مرکز اوقات فراغت باهم به انکشاف و یادگیری همه . پرمعنی مهیا ساخته شوندبخشیده فعالیت های وقت فراغت و ساعت تیری 
 .مراکز اوقات فراغت باید طوری سازمان داده شود که برای رسپرستان زمینه کار یا تحصیل مساعد گردد. جانبه شاگردان کمک می کند

 مرکز اوقات فراغت تابستانی
 

 . فراغت تابستانی در اختیار شاگردان صنف آمادگی مکتب و مکاتب ابتدائی قرار داده می شودطی مدت رخصتی تابستانی مرکز اوقات 
: ثبت نام توسط فورم مخصوص. دربر دارد) فیس(این فعالیت بر حسب تعرفه مربوطه و مطابق به مدت مراقبت تعیین شده حق االجرت 

"Ansökan om plats"  می گیرد و تقدیم عریضه الزام آمور استحداقل یک ماه قبل از آغاز فعالیت صورت. 

 فعالیت کودکستان و مراقبت اطفال مشمول مکتب خصوصی
 

کمون دارای کودکستان ها و مراکز مراقبت اطفال مکتب است که برخی از آنها تحت مدیریت متصدیان سکتور خصوصی قرار دارند و همچنان 

 .لدین، تحت مدیریت مراجع دولتی و مکاتب شخصی کار و فعالیت می �ایندبرخی از آنها منحیث کوپراتیف کارمندان، کوپراتیف وا

 مرکز مراقبت آموزشی/ مقررات عمومی در مورد کودکستان
 

 .برادر که از قبل مشمول یک کودکستان باشند، نسبت به سایر اطفال در اولویت قرار می گیرند/کودکان دارای خواهر
 

 .پیشنهاد شده را بدون آنکه از قطار انتظار خارج شوند، رد کنند والدین می توانند فقط یک بار شمولیت

 مرکز مراقبت آموزشی/مرکز اوقات فراغت/ساعات فعالیت کودکستان
 در صورت لزوم ممکن است فعالیت ها از ساعت . است 18:00الی  06:30مرکز مراقبت آموزشی از /ساعات کار کودکستان

 .رسمعل�ن گشودگی طوالنی تر را بررسی و در مورد تصمیم می گیرند/مدیران. باز باشند 18.30الی  06.00
 

 .باز می باشند 16:30الی  06:30مرکز مراقبت آموزشی از ساعت 

 مرکز مراقبت آموزشی/طرز العمل شمولیت و قطار نوبت برای کودکستان
 

 خواهش و تقاضای رسپرست مد نظر گرفته می شود . اطفال در سنین کودکستان در کودکستان یا مرکز مراقبت آموزشی جا داده می شوند
را نیز  Tuolluvaaraولی شمولیت در کودکستان ممکن است در یکی از جمله مربوطات مرکز کرونا عرضه گردد که این منطقه توولوارا 

 .ودکستان بروندنیز در مرکز کرونا به ک Jukkasjärviاگر الزم باشد ممکن است اطفال مسکونه جوکاس یاروی . احاطه می کند
 

حوزه های تعلیمی در مناطق غربی و رشقی این کمون از لحاظ ثبت نام برای استفاده از خدمات مراقبت اطفال بطور مستقل فعالیت می �ایند 

 ) Övre Soppero( ، اوفری سوپیرو)Vittangi( ، ویتانگی)Svappavaara( ، سواپاوارا)Abisko( که این حوزه ها عبارت از ابیسکو
 .اند) Karesuando(و کاریسواندو 

 
 Ansökan om". (درخواست شمولیت در فعالیت مربوط به کمون: "نام نویسی باید چهار ماه قبل از نیازمندی توسط فورم آتی صورت گیرد

plats i kommunal verksamhet (ستان ها، کودک/فورم از وبسایت کمون قابل دسرتس می باشد ولی می توان از مامور اداری مکاتب

 .بخش پذیرایی اداره فرهنگ و معارف یا از بخش پذیرایی دفرت شهرداری کرونا نیز بدست آورد
 

. فورم درخواست در قدم نخست به مامور اداری مربوط به کودکستان جایی که والدین خواهان شمول باشند، تقدیم یا فرستاده می شود

 !صفحه آخرین را مالحظه کنید
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 والدین می توانند فقط یک بار شمولیت پیشنهاد شده . ل یک نامه حاوی پیشنهاد شمول به رسپرستان فرستاده می شودهنگام پیشکش شمو 
 .را بدون آنکه از قطار انتظار خارج شوند، رد کنند

 
دورٔه آشنا سازی در فعالیت . به مجرد اینکه شمولیت پشنهاد شده در کودکستان پذیرفته شود به اصطالح دورٔه آشنا سازی راه اندازی می شود

مدیر کودکستان در مورد نوع و طرز اجرای دورٔه آشنا سازی تصمیم . های کودکستان باید همراه با یکی از رسپرستان جنبه عملی را دربر بگیرد

 .می گیرد

 دوران مراقبت
 

یاز های خانواده یعنی تقسیم اوقات کاری یا تحصیلی به مجرد اینکه طفل از شمولیت برخوردار می شود باید رسپرست تقسیم اوقات را نظر به ن

یک تقسیم اوقات کنونی دوران مراقبت باید . رسپرست بشمول محاسبٔه وقت رفت و آمد از وظیفه یا موسسه تعلیمی، را به مامور اداری ارائه کند

هستند در آنصورت یک وقت متوسط فی هفته،  اگر رسپرستان در اوقات بی قاعده مشغول کار یا تحصیل. همیشه در کودکستان موجود باشد

 مکتب وغیره/رسپرست مسئولیت بعهده دارد تا طفل را در چوکات دوران موافقه شده به کودکستان. هفته، سنجش می شود 6ولی حداکرث تا 

 .بیاورد و پس بربد

 گزارش تغییرات
 

 رسپرست مکلف است همه انواع تغییرات در احوال شخصی از قبیل آدرس، مشخصات عواید و تقسیم اوقات، مرخصی والدین یا بی کاری 
 .چنین تغییرات به مامور اداری گزارش داده می شود. را به کمون گزارش دهد

 رخصتی تفریحی و سایر رخصتی ها
 

ساله فقط مستحق کودکستان  5تا  3ا سایر رخصتی داشته باشد، در آنصورت طفل وقتی که رسپرست رخصتی تفریحی، رختصی عمومی ی

 .ساعات در هفته می باشد 15عمومی به اندازٔه 

 فسخ شمولیت
 

 . توسط فورم مخصوص به مامور اداری ارائه شود کتبیباید همیشه بطور  آگهی از فسخ شمول. مدت آگاهی از فسخ شمول یک ماه است
 . در طی مدت آگاهی از فسخ شمولیت رصف نظر از اینکه طفل از شمولیت استفاده می کند یا خیر، اخذ می شود) فیس(حق االجرت 

کمون کرونا مجاز است جای پیشنهاد شده را در صورتی که جای طی مدت یک ماه پیوسته اشغال نگردد و یا در صورتی عدم پرداخت فیس 

 .لغو �اید

 استفاده کننده از شمول
 

به مجرد اینکه . ریضه و گزارش نیازمندی به شمولیت در کودکستان یا سایر انواع مراقبت اطفال مکتب بعهده رسپرستان می باشدمکلفیت ع

در صورتی که رسپرستان رسپرستی مشرتک داشته باشند ولی یکجا . رسپرستان جای دریافت می کند آنها ترصف کنندگان محسوب می شوند

 .انند تقاضای یک جای مشرتک یا جای جداگانه، اگر در مناطق مختلف زندگی می کنند، به عمل بیاورندزندگی �ی کنند، آنها می تو 

 خانواده/رشایط خانوادگی
 

منظور از همرس . منظور از خانواده اعم مادر یا پدر مجرد و همرس است. اطفال تعیین می گردد/فیس بر مبنای عواید خانواده یی مربوطه طفل

بدون آنکه ازدواج کرده باشند باهم زندگی کنند و فرزند مشرتک داشته یا دارند و یا اینکه در ه�ن یک در سجل ثبت احوال کسانی هستند که 

. تا آنجایی که به همرسان دارای اطفال مشرتک و یا نامشرتک مربوط میشود فیس از روی عواید مجموعی شان محاسبه می شود. نفوس درج باشند

  .ستان دارای یا فاقد فرزندان مشرتک نیز تعلق می گیردهمین پرنسیپ به همزی
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در مواردی که رسپرستان یک طفل رسپرستی مشرتک داشته باشند ولی در نقاط مختلف کمون برس می برند، هر دو رسپرستان ترصف کنندگان 

اگر طفل بطور متناوب نزد رسپرستان . شودفیس بر مبنای عواید مجموعی خانواده یی هر یکی از ترصف کنندگان محاسبه می . شمرده می شوند

البته فیس مجموعی نباید از تعرفه . خود برس می برد ممکن است این امر دو فیس که به ه�ن یک طفل اختصاص داشته باشد، به بار آورد

 .حداکرث در بدل شمول یک نفر تجاوز کند
 

 .واید خانواده محاسبه می شودتا آنجاییکه به ترصف کننده مجرد مربوط می شود، فیس بر مبنای ع

 روزهای برنامه ریزی
 

این یکی از عوامل ارتقای کیفیت . فعالیت های آموزشی حق دارند سال چهار روز غرض برنامه ریزی فعالیت ها و ارتقای ظرفیت بسته باشند

 اطالع در باره روز های مورد بحث . برنامه ریزی کندبه ش�ر می رود و از اولیاء تقاضا به عمل می آید که این امر را رعایت �وده برای آن 
تعرفٔه عادی روز های برنامه ریزی و ارتقای ظرفیت معلمین را نیز دربر می گیرد و وجه پولی در بدل . سه ماه قبل از موعد رسانیده می شود

 .اینگونه روزها از فیس که ش� پرداخت می کنید، کرس �ی شود

 ن، مراکز مراقبت آموزشی و مراکز اوقات فراغتکودکستا) فیس(حق االجرت 
 

 فیس برحسب تعرفه تصویب شده شورای شهرداری اخذ می شود و برطبق هر طفل و عواید ناخالص خانواده به صورت فیصدی محاسبه 
 .تعرفه حداکرث را ببینید. می شود

 
 فیس بر مبنای مشخصات کنونی . ول مالیات اطالق می شودبر معاش قبل از کرس مالیه و سایر عواید مشم عواید پایٔه اخذ فیساصطالح 

 ) یعنی منفعت(تا آنجاییکه مربوط به افراد دارای شغل آزاد می شود فقط درآمد از کسب و کار فعال یا غیر فعال . عواید تعیین می شود
 .فته می شودکه در فورم اظهارنامه مالیاتی درج می گردد، در محاسبه عواید مجموعی خانواده در نظر گر 

 
فیس در بدل استفاده از خدمات مرکز اوقات فراغت هزینه ماهانه یی است که بدون توجه به اینکه استفاده از جای تخصیص داده شده 

 .رسپرست گذاشته می شود/صورت می گیرد یا خیر، در برج روان سال تعلیمی جاری به حساب فرد ترصف کننده
 .می شودفیس از تاریخ شمولیت طفل پرداخت 

 
 .ساعات در هفته، وجود دارند 25دو عدد تعرفه فیس منوط به ساعات حضور در کودکستان یعنی بیشرت یا کمرت از 

 
فیس در بدل استفاده از خدمات مرکز اوقات فراغت هزینه ماهانه یی است که بدون توجه به اینکه از جای تخصیص داده شده استفاده می شود 

فیس از تاریخ شمولیت طفل . رسپرست وی گذاشته می شود/جریان تقویم تدریسی مکاتب به حساب فرد ترصف کننده یا خیر، در برج روان در

 .پرداخت می شود
 

 فیس در بدل استفاده از خدمات مرکز اوقات فراغت تابستانی طی برج روان و مطابق به مدت نگهداری طی رخصتی تابستانی بدون توجه 
فیس از تاریخ شمولیت . گذاشته می شود تخصیص داده شده صورت می گیرد یا خیر، به حساب فرد ترصف کنندهبه اینکه استفاده از جای 

 .طفل پرداخت می شود

 :قرار ذیل به عنوان عواید پایٔه اخذ فیس محسوب می شوند
 
 معاش ناخالص بشمول حقوق اضافه، امتیازات قابل کرس مالیه و تعویض پولی •
 / حقوق مریضی/ تعویض پولی مریضی/ حقوق والدین): قابل کرس مالیات(حقوق از اداره بیمه اجت�عی  •

 ).نه تقاعد اطفال(حقوق تقاعد )/ قسمت حق الزحمه(کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند 
 کمک مالی تحصیلی •
 ح�یت مالی بخاطر فعالیت/ وجه پولی بیکاری •
  برای نگهداری از اطفال بی رسپرستحق الزحمه خانوادٔه نگهبان  •
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 از افراد که مشخصات عواید را باوجود تقاضا ارائه . در صورت تغییرات در عواید گزارش داده شده باید مشخصات جدید عواید ارائه شود
 .�ی دارند، در طبقه باالترین تعرفه از لحاظ قیمت قرار می گیرند

 
مرکز اوقات فراغت از رسپرستان فیس در بدل تعداد روز های که طفل / مرکز مراقبت آموزشی/ کودکستانپایان شمول در /در رابطه به آغاز

 .روز است 30مقسوم علیه . آخرین نگهداری شده باشد، اخذ می شود/در ماه اول
 

 ا توافق پرداخت می شود، کرس از عواید پایٔه اخذ فیس مصارف ناشی از پرداخت ح�یت مالی بابت نفقه اوالد که بنا بر فیصله محکمه ی
 .کسی که ح�یت مالی بابت نفقه اوالد را پرداخت می �اید باید کرس مصارف را با تصدیق اثبات کند. می گردد

 
واگذار می گردد و عالوه بر این چنین رفتار ممکن است ) اینکاسو(اگر فیس بعد از یادآوری تادیه نشود، موضوع به رشکت اجرای قرضداری 

 .به لغو حق استفاده از خدمات کودکستان و مراقبت اطفال مکتب گردد و فسخ شمول در فعالیت به همراه داشته باشد منجر
 

 .در صورتی شمول جدید یا تبدیلی باید فیس های بقیه و عدم پرداخت شده تادیه شده باشند
 

. روز است 30مقسوم علیه . در فیس جربان می گردد عدم حضور شخص مراقبت کننده اطفال و عدم وجود مراقبت متبادل به شکل تخفیف

 .در صورتی غیابت از دالیل دیگر کدام تخفیف یا بازپرداخت فیس صورت �ی گیرد
 

 . ساعت نگهداری بطور رایگان مستفید گردند 15قانون معارف حق دارند از  2فصل  9کودکان دارای نیازمندی های ویژه مطابق به ماده 
بعد از بررسی ویژه امکانات ارائه مراقبت مجانی اطفال مکتب . د در چارچوب مراقبت اطفال مکتب هزینه اخذ می شوداز اطفال تازه وار 

 .در این موارد قضاوت فقط بر مبنای نیازمندی طفل استوار می باشد. مساعد ساخته می شوند
 

ساعات در هفته به کودکستان عمومی معرفی شده  15قانون معارف جهت نگهداری به میزان  2فصل  8aاز اطفالی که مطابق به ماده 

ساعات در هفته در فعالیت کودکستان فیس تخفیف داده شده اخذ می  15در صورتی نگهداری بیشرت از . باشند هیچ فیس اخذ �ی شود

 .سال را تکمیل می کند، عرضه می گردد 3شمول در کودکستان عمومی از ترم خزان طی سالی که طفل سن . شود
 

 از آنعده اطفال که فقط از کودکستان عمومی استفاده می کنند ولی والدین شان مرخصی والدین گرفته اند، در جریان تابستان فیس 
 .اخذ می شود

 
 .مطابق به تغییرات در ساعات مراقبت، عواید و تحوالت در احوال شخصی خانواده تغییر میابد) فیس(حق االجرت 

 
 تاریخ نقل مکان . ستان عواید جدید از روز که رسپرستان به منزل علیحده منتقل شوند، محاسبه می گردددر صورتی جدایی مابین رسپر 

 .باید اثبات شود
  



8 
 

 01/01/2016از تاریخ  حداکرثتعرفه 
 

 ماه در سال  12فیس . فیس موقوف به فیصدی های قرار ذیل که بر اساس عواید ناخالص خانواده در هر ماه محاسبه میشود، است
 .در بدل خدمات کودکستان و مطابق به سال تعلیمی مکتب اخذ می شود

 .فیس مرکز اوقات فراغت تابستانی طبق مدت مراقبت توافق شده اخذ می شود
 

    :خانواده شامل آتی است نوع مراقبت
  4طفل  3طفل  2طفل  1طفل 

 مرکز مراقبت /کودکستان
  رایگان فیصد 1 فیصد 2 فیصد 3 آموزشی کل وقته

  ” فیصد 0,7 فیصد 1,4 فیصد 2,1 کودکستان عمومی
 مرکز مراقبت آموزشی /کودکستان

 رایگان فیصد 1 فیصد 1,5 فیصد 2,25 پاره وقته -ساعات در هفته  25طی 
 

 ” فیصد 0,7 فیصد 1,05 فیصد 1,6 کودکستان عمومی
 

مرکز مراقبت آموزشی برای /کودکستان

فرزندان آنعده افراد که مرخصی والدین 

 رایگان فیصد 0,5 فیصد 0,75 فیصد 1 ساعات در هفته 15گرفته اند، 

 

  رایگان فیصد 1 فیصد 1 فیصد 2 خانه اوقات فراغت

 
 کرون در ماه است و در چنین حالت حداکرث فیس برای یک طفل که همه وقته مشمول  43760حداکرث معاش برای اخذ فیس 

 .کرون است 1313می باشد، 
 

 . تا بزرگرتین طفل محسوب می شوند) 1(اطفال یک خانواده خواه در کودکستان باشد یا مراقبت کودکان مکتب، رشوع از طفل کوچکرتین 
طفل در مرکز اوقات فراغت داشته باشد در آنصورت فیس برای طفل اول در کودکستان و فیس اگر کودکستان یک طفل در کودکستان و یک 

 .برای طفل دوم در مرکز اوقات فراغت در حین محاسبه مبلغی مجموعی که خانواده باید بپردازد، در نظر گرفته می شود
 

 :فیس به رشح ذیل محاسبه می شود
 .فیس ماهانه= فیصدی فعلی طبق مراتب باال  x) یا احت�ال حداکرث عواید(عواید ناخالص 
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 کودکستان، مراکز مراقبت آموزشی و مراکز اوقات فراغت -مامورین شمولیت 
 

، )Högalid( ، کودکستان هوگالید)Lokeldaren(، کودکستان لوکیلدارن )Luossavaara(نام نویسی اطفال در مرکز اوقات فراغت لوساوارا 

و مراکز ) Abisko(مرکز اوقات فراغت ابیسکو /و کودکستان )Bergkristallen(، کودکستان بیری کرستالن )Bullerbyn(کودکستان بولربین 

 ):شخص مراقبت کننده اطفال طی ساعات روز(مراقبت آموزشی 
 

 41 702-0980ش�ره تیلفون  آن کاترین اندرسون
 Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.seایمیل 

 
 

، کودکستان )Backen( ، کودکستان باکن)Ripan( ، کودکستان ریپان)Triangeln( اطفال در مرکز اوقات فراغت تریانگلننام نویسی 

 ):Fyrklövern(و کوپراتیف کارمندان فیرکلوفرن  )Norrskenet( ، کودکستان نورشینت)Thule( ، کودکستان تولی)Fjället( فیالت
 

 99 700-0980تیلفون  کارین کارلسون
 Karin.Carlsson@kommun.kiruna.seایمیل 

 
 

 ، )Jökeln( ، کودکستان جوکیلن)Lilla Björn( ، کودکستان لیال بیورن)Raket( نام نویسی اطفال در مرکز اوقات فراغت راکیت
 ) Hjalmar Lundbohm(، کودکستان هیاملار لوندبلوم )Kotten( ، کودکستان کوتین)Kastanjen( کودکستان کاستانجین

 ):Jukkasjärvi(و کودکستان جوکاس یاروی ) Fjällräven(، کودکستان فیال ریون )Bolag(و کودکستان شبانه روز بوالگ 
 

 12 705-0980ش�ره تیلفون  ایوا اینباک ش�ره تیلفون
 Eva.Enback@kommun.kiruna.seایمیل 

 
 

 )Berga(و بیرگا ) Högalid(نام نویسی اطفال در مرکز اوقات فراغت هوگالید 
 

 40 702-0980ش�ره تیلفون  آیجا جوکی 
 Eija.Joki@kommun.kiruna.seایمیل 

 
 

 )Jukkasjärvi(و جوکاس یاروی ) Tuolluvaara(نام نویسی اطفال در مرکز اوقات فراغت توولوارا 
 

 64 702-0980ش�ره تیلفون  آن گرد گونیالسون
 Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.seایمیل 

 
 

 ) Lyktan(، کودکستان لیکتان )Svappavaara(و سواپاوارا ) Vittangi(نام نویسی اطفال در مرکز اوقات فراغت ویتانگی 
 ):Svappavaara(و کودکستان سواپاوارا 

 
 85 706-0980: ش�رٔه تیلفون تیریسیا یوحانسون بلیند

 Teresia.Johansson-Blind@kommun.kiruna.se ایمیل
 
 

، کودکستان ریینگ بوگن )Övre Soppero(و اوفری سوپیرو ) Karesuando(نام نویسی اطفال در مرکز اوقات فراغت کاریسواندو 

)Regnbågen( کودکستان سنوفلنگان ،)Snöflingan ( و مرکز مراقبت آموزشی ای�یستیت)Enristet:( 
 

 43 756-0980: ش�رٔه تیلفون ماریا بلیند
 Maria.Blind2@kommun.kiruna.se ایمیل



 
 کرونا کمون

 اداره مراقبت اطفال و تعلیم و تربیه

 
 
 
 
 

 کودکستان و م�تب دارای اقدامات جھت تقویه 
 و روحی س�مت جسمی

 
 پالی� برای کمون کرونا

 
 

ی  فراگ�ی

 
 خاطر جمعی

 
 

  

 صحت
 



 
 کودکستان و م�تب دارای اقدامات جھت تقویه تندرسی� 

 
 

ی�، حرکت و غذا مورد در این جزوه . را می توان به شیوه های متعدد تعریف کرد تندرسی�  ن  امنیت و مشارکت، محیط ف�ی
ند  .توجه قرار می گ�ی

 
ایط انفرادی هر شخص  :امنیت و مشارکت ن کود�ان و بزرگسا�ن که تحمل برای �� امانه بنی  یک محیط باز، اسان گ�ی و اح��

 این منجر به انکشاف برای اعم اطفال و بزرگسا�ن می . اشد که همان ک� که است باشدیعین اینکه شخ� فرصت داشته ب
ام در برابر یکدیگر نشان می دهیم خود مان احساس . گردد و عزت نفس را استح�ام می بخشد  وقی� که ما برداشت و اح��

 .راحی� کرده از دانش و مھارت های جدیدی بھره مند می شویم
 �ار و فعالیت در حدود اهداف مندرج نصاب تعلیمی و همچنان تاث�ی بر محیط جاییکه این فعالیت ها تاث�ی بر محتوای 

ند  .جنبه عم� را دربر می گ�ی
 

ی� ن ن باشد و جای باشد که اعم کود�ان و بزرگسا�ن در  محیط ف�ی  باید تشویق �ننده، پاک و شاداب و سطح صدا پاینی
ت �نن  اتاق ها از قبیل سالون طعامخوری، رستوران، اتاق تفریح و محوطه های . دآن احساس راحی� و با هم معا��

 .م�تب باید نقاط گردهمایی بدیھی برای بزرگسا�ن، کود�ان و نوجوانان باشند
 

ن اعم کود�ان و نوجوانان می شود :فعالیت بدین و حرکت  ک� . فعالیت بدین منظم موجب احساس راحی� در بنی
 از صحت بھ�� و توانایی بیش�� برخوردار می باشد و بدین ترتیب می تواند بیش�� تمرکز و دقت  که بیش�� حرکت می �ند
ن مفید می باشد. نموده دانش کسب �ند  به همه کود�ان باید زمینه فعالیت بدین روزانه . حرکت برای س�مت روحی ن�ی

 .و حرکت مساعد ساخته شود

 
، س�مت  غذا و اوقات �ف غذا ن �ننده استبرای تندرسی�  .و انکشاف اطفال تعینی

ی مواجه می باشد  .ک� که گرسنه باشد به دشواری در تمرکز کردن و در نتیجه در یادگ�ی
 غذای باکیفیت در کودکستان و م�تب بدین معناست که همه غذاهای که نه تنھا در وقت چاشت بلکه صبحانه، غذای سبک 

یا پیشکش می   .شوند، غین از لحاظ مواد غذایی و خوش مزه می باشندمیاین و غذا های که در �اف��

  



 
 مقدمه

 
 

 .است امنیت، مشارکت و خاطر جمعی در باره آیندهم�تب در کرونا /تصور کودکستان
ن بیان شده است در قانون معارف ، : "چننی ن تقویه تندرسی�  منظور از تعلیم و تربیه بخشیدن دانش و مھارت ها و همچننی

ی استانکشاف همه جانبه   ."و میل مادام العمر به یادگ�ی
ن تحریر گردیده استدر طرح مح� برای م�اتب   م�تب باید فعالیت خود را طوری انجام دهد که : "واقع کمون کرونا چننی

 سالم را درک �ند
�

 ."هر شاگرد ارزش عادات پسندیده غذا، حرکت و یک زند�

 
 
 

 خط م�� برای تقویه وضع صحی
 
 

ک همه پرسونل ایجاد یک محیط آموزنده  ی است یعین یک محل جاییکه وظیفه مش��  کودکستان و م�تب یک محل برای یادگ�ی
 .برای اطفال و نوجوانان باشد

ن آموزش، خاطر جمعی و  آموزندهمحیط   .، بحث می �ندآسایشبه منظور رسیدن به اهداف و  وضع صحتموثر از تعادل بنی
 واضح و مث

�
ن دانش و وضع صحی وجود داردیک همبست�  .بت بنی

 اطمینان  یک کودکستان و م�تب دارای اقدامات جھت تقویه وضع صحی، تندرسی� و س�می� را در اولویت قرار می دهد و
 .حاصل می نماید که این طرز تفکر بر �ا� طرز العمل کودکستان و م�تب حاکم باشد

ک در   م�تب موثر/تمامی ساحات فعالیت یک کودکستانم�حظه و توجه به تندرسی� یک امر مش��
 .به شمار می رود

 
ند/فعالیت ها جھت تقویه وضع صحی در کودکستان ی قرار می گ�ی  .م�تب در گزارش سا�نه مورد پیگ�ی

 
د ورت مورد بازبیین قرار می گ�ی  .پالی� حسب �ن

  



 
 پیشنھادات در مورد �گرمی ها

 
 

 امنیت و هم�اری
ن تفریح و �گرمی ها در هوای آزاد بطور نمایان حضور داشته باشند بزرگسا�ن باید در •  حنی
ن �ند/اتاق تبدیل لباس •  حمام و تشناب ها طوری طراحی شده باشند که حفاظت از حریم شخ� افراد را تامنی
ن اطفال و بزرگسا�ن ایجاد گردند تا از طریق بازی و آموزش م�المه دوجانبه  •  ارتباطات قابل اعتماد در بنی

 را تشویق �ند
ی باید می� گردد • امون طرز قرارگ�ی  فرصت تامل پ�ی
 اطفال و بزرگسا�ن اهداف که در نصاب تعلیمی گنجانیده شده اند، را مورد بحث قرار داده آنرا واضح  •

 .و روشن می سازند
 

 حرکت
وین که به فعالیت بدین تشویق می نماید •  محیط ب�ی
ی ک • وین آموزنده؛ از طریق س��  ردن وقت در هوای آزاد اطفال خاطرای� و مھارت های که ع�قه محیط ب�ی

ه دهد ن  در هوای آزاد را انگ�ی
�

 دوام دار با زند�
ن اهداف برنامه در�، ادغام گردند گزینه های  • ن با �گرمی ها در هوای آزاد با توجه و در نظر گرفن�  مضامنی

 ی مورد استفاده قرار دادکه شاگرد انتخاب می نماید، را می توان بمنظور تقویه وضع صح
 اطفال می توانند فرصت داشته باشند تا مستقیماً بعد از ساعات در� از سالون ورز�� م�تب استفاده نمایند •

 
 غذا و اوقات �ف غذا

 زمان �ا�ن برای �ف غذا در اوقات برنامه ریزی شده، منظم و ثابت •
امون �ف غذا همه بشمول آنعده افراد که رژیم غذایی مخصو� دارند، با • ن نان چاشت، (ید خود را پ�ی  در حنی

 .در کودکستان و م�تب خاطر جمع و نانگران احساس �نند) س�ی و سیاحت، غذای سبک میاین 
ه و نوشابه پاک بوده و به اندازه محدود به م�ف کیک و �لچه و سایر  • ، چپس وغ�ی یین کودکستان و م�تب از ش�ی

ین اجازه داده می شود  .محصو�ت ش�ی
ی مثبت  •  اوقات �ف غذا آموزنده بدین معناست که اطفال و بزرگسا�ن غذا را به منظور ایجاد یک طرز قرارگ�ی

امون م�ف غذا باهم یکجا م�ف می �نند  پ�ی

 
 

BUN  2008 -03-12 



  

 اوقات رصف 

 در کودکستان غذا



 میوه و سبزیجات
 

 
 .اوقات رصف غذا میوه ها و سبزیجات متنوع در اختیار اطفال قرار داده می شود هنگام همه

 

 
 

 آشپزخانه کودکستان
 

 
 عدد اشپزخانه ها مخصوص برای پخنت غذا،  11اشپزخانه های کودکستان وجود دارند که از جمله  23در کمون کرونا مجموعا 

 در اشپزخانه ها مخصوص برای پخنت غذا، . عدد اشپزخانه های پذیرش هستند 3عدد اشپزخانه ها مخصوص برای رصف غذا و  9
 در اشپزخانه های رصف غذا و پذیرش غذا پخته �ی شود بلکه . صبحانه، نان چاشت و غذای سبک میانی پخته و تهیه می شود

 .بحانه، نان چاشت و غذای سبک میانی از یک اشپزخانه مرکزی تدارک می شودص
 

 
 

 غذا و محیط زیست
 

 
 . فعالیت تهیه غذا در کمون کرونا سعی می �اید که تاثیر مثبت بر بهبود محیط زیست داشته باشد

مواد غذایی فعاالنه ما تا حد امکان از مواد غذایی طبیعی استفاده می �ایم و در زمینه کاهش ضیاع 

 . عالوه بر آن تالش ما اینست که میوه و سبزیجات تازه آن فصل را تهیه �ایم. تالش می کنیم
  



 غذا های کودکستان
 

 هدف ما . غذای که در کودکستان های کمون کرونا تهیه می شود از لحاظ مواد غذایی بطور درست و موثر ترکیب می گردد
 هنگام رصف غذا پرسونل کودکستان به اطفال . زیبا بوده و در یک محیط خوشایند مرصف شوداینست که غذا خوش مزه و 

 .معلمین باید رسمشق خوبی باشند و یک موضع مثبت در مورد غذا داشته باشند. کمک می �ایند
 

 
 روزمره خود را در  اطفال کودکستان بخش عمده غذای. رژیم غذایی یکی از مهمرتین عوامل برای تندرستی کودکان ما است

 .کودکستان مرصف می کنند و بنا بر این یک روش سامل زندگی با عادات مفید باید در کودکستان تقویه و ترویج گردد
 
 

 غذا های متنوع
 

 
 صبحانه، نان چاشت و غذای سبک میانی متنوع عبارت از مواد مختلف و مفید از نظر تغذیه روزانه در اوقات تعیین شده در  

همه خوراک های ما مورد محاسبه یی مواد غذایی قرار می گیرند اکرث . کودکستان تهیه می شود

 .خوراک ها از مواد خام پخته می شوند و از اجزای اضافی غیر رضوری پاک می باشند
 

شیر کم چربی /نان چاشت روزانه متشکل از غذای خام و سالد، نان سخت، مسکه نورگوت، شیر

 .باشدطبیعی و میوه می 
 
 

شیر برنج، /ماست، غله جات/در حین صبحانه و غذای سبک میانی عمدتاً و بطور متنوع شیر، شیر ترش

 .مربا، ساندوچ همراه با محتویات و همچنان میوه و سبزیجات تهیه می شود/پوره/توت
 
  



 رژیم غذایی مخصوص
 

 
 اطفال نیازمند رژیم غذایی مخصوص باید فرصت داشته باشند تا عادات مثبت پیرامون رصف غذا را 

 .کسب کنند و به غذای دست یابند که توصیه ها و رشایط تغذی را برآورده می �ایند
 اگر فرزند تان نیاز به رژیم غذایی مخصوص دارد، حائز اهمیت است که کودکستان را از موضوع در 

 صورت " Specialkostرژیم غذایی مخصوص "سفارش غذای مخصوص توسط فورم . بگذارید جریان
 فورم را می توان از کودکستان بدست آورد و دوباره به . تصدیق از دکتور را نیز ضمیمه کنید. می گیرد

 .آنها تحویل داده می شود
 
 

 در صورت غیابت
 

 
ز کودکستان غیابت داشته باشد و یا قرار باشد از رصف غذا پرهیز کند، از ش� در صورتی که فرزند تان بنا بر رخصتی یا مریضی ا

 .در جریان بگذارید 7.30خواهشمندیم موضوع را قبل از ساعت 
 
 

 متاس
 

 
 .اگر پیرامون رژیم غذایی در کودکستان سوالی دارید لطفا به اشپزخانه کودکستان فرزند تان به متاس شوید

 
 

 !مراجعه کنیدلطفا به وبسایت ما 
 

 
 .عالوه بر دیگر مینوی کنونی در هر کودکستان در وبسایت موجود می باشد

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

 
 کمون کرونا

 مراقبت اطفال و تعلیم و تربیهاداره 
 جینی لیون، مسئول غذا، آشپزخانه کودکستان

 37 700-0980: ش�رٔه تیلفون
 jenny.lejon@skola.kiruna.se: ایمیل

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


 ثبت نام شاگرد/انتقال 
 
 
 

 مشخصات شاگرد
 ش�ره شناسایی نام شاگرد

 آدرس طبق ثبت احوال نفوس

 )در صورت بطور مثال حضانت منقسم خانه پری می شود(آدرس متبادل 

 

 1ولی /مشخصات رسپرست
 ش�ره شناسایی نام

 ش�رٔه تیلفون منزل آدرس

 ش�ره تیلفون محل کار ش�ره موبایل آدرس پستی

 

 2ولی /مشخصات رسپرست
 ش�ره شناسایی نام

 ش�رٔه تیلفون منزل آدرس

 ش�ره تیلفون محل کار ش�ره موبایل آدرس پستی

 

 صنف مکتب فعلی

 نفر متاس در مکتب فعلی

 مکتب که می خواهیم به آن منتقل شویم

 لطفا زبان مادری طفل را، اگر به جز سویدی زبان دیگری 
 باشد، مشخص کنید

 انتخاب احت�لی زبان

 

 نیاز به رژیم غذایی مخصوص
 متاس شده  جدید بههنگام تبدیلی مکتب در داخل این کمون مهم است که ش� بعنوان رسپرست با کارکنان آشپزخانه مکتب  -

 .آنها را مطلع سازید که ش� در این مکتب ثبت نام شده اید
معلومات و فورم در وبسایت غذای مکتب . هنگام نام نویسی یک شاگرد جدید باید فورم رژیم غذایی مخصوص خانه پری شود -

)www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhet( 
 

برای تسهیل امور مکتب شاگرد از ش� خواهشمندیم مشخصات مهم طفل بطور مثال اختالل جدی گفتار، خدمات صحی مکتب 

 .شنوایی یا بینایی، دیابت، مرگی وغیره را به نرس مکتب ارائه کنید
بدین معناست که رسپرستان به اتفاق از طفل رسپرستی می �ایند و در امور مربوط به پرورش، امنیت و تربیه با موافقه  رسپرستی مشرتک

 .هر دو والدین باید در مورد عریضه شمولیت در فعالیت آموزشی و تبدیلی مکتب موافق باشند. همدیگر تصمیم گیری می �ایند
  

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف

http://www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/m%C3%A5ltidsverksamhet


 
 

 محل و تاریخ

 2رسپرست /امضای ولی 1رسپرست /امضای ولی

 از تاریخ صنف/تعیین صنف/مکتب

 تاریخ امضای مدیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فورم به بخش اداری مکتب جدید در حین ثبت نام در حوزه تعلیمی تحویل داده یا فرستاده شود



 

 کمون کرونا
 اداره اطفال و معارف

 تصمیم بتاریخ
2010-11-11 

 

 

 اع�میه کیفیت نان چاشت در م�تب ابتدائئ 

ی  کمیته مراقبت اطفال و معارف مسئولیت فعالیت های آموز�� را برعھده دارد و منظور این فعالیت ها انکشاف فراگ�ی

 .همچنان تھیه غذا در کمون از م�لفیت های این کمیته است. و ارتقای سطح دانش شھروندان خوردسال این کمون است

ی به شمار می رود و تغذیه جزو مھم وضع صحی سالم را تشکیل می دهد ایط یادگ�ی م�ف نان . تندرسی� ی� از ��

 چاشت جزو ساعات م�تب است و ی� از عوامل عمده که نتایج شاگرد در م�تب را تحت تاث�ی قرار می دهد، محسوب 
س به خوراک غین از نظر غذایی و تا حدی از یک محیط دوستانه . ودمی ش  منشای نان چاشت باکیفیت تا حدی از دس��

 .که شاگردان را به م�ف نان چاشت تشویق نمایند، بحث می �ند

 نافذ العمل است، باید غذای مغذی بدون  2011جو�ی  1که از تاریخ ) 2010:800(طبق قانون جدید معارف 
 ) 2006(برای �ار کردن با مواد غذایی قانون مواد غذایی . رف در اختیار شاگردان م�اتب ابتدایئ قرار داده شوداخذ مصا

ه را اداره می �ند، نافذ می باشد ، نظافت وغ�ی  .که استعمال مواد غذایی

ن م� که فعالیت کمیته مراقبت اطفال و تعلیم  ن پالی� و قواننی و تربیه و همچنان اع�میه کیفیت با در نظر گرفن�

 .تحقیقات در مورد م�ف �نندگان را اداره می �ند، ترتیب و تنظیم گردیده است

 :کمیته مراقبت اطفال و تعلیم و تربیه تعھد می نماید که
 .نان چاشت م�تب باید در بھبود تندرسی� اعم بدین و اجتماعی شاگردان کمک �ند •

فت فرهنگ غذایی جالب توجهاز نان چاشت م�تب انتظار می رود که عادات  •  سالم غذایی را ترویج داده و به پی��

ن المل� کمک خواهد کرد و همچنان مینوی متنوع و موافق به فصل را عرضه خواهد داشت  .اعم سویدی و بنی

ورت روزانه به مواد غذایی و انرژی را ارضا �ند، مطابق به توصیه  • نان چاشت باکیفیت و مغذی که یک سوم �ن

 .ره عمومی مواد غذایی تھیه شودهای ادا

ی خوران باشد، تھیه گردد • ن  .حداقل دو عدد غذا های مختلف که ی� از آن جمله غذای مخصوص س��

 .رژیم غذایی مخصوص برای افراد که بسبب د�یل صحی نیازمند آن باشند، تھیه شود •

می توانند هر گونه غذا را م�ف �نند، حد اقل یک متبادل خوراک برای آنانیکه که بنا بر د�یل اخ��� یا دیین ن •

 .تھیه شود

 .دقیقه تجاوز �ند 30اگر غذا تمام شود انتظار به غذای متبادل نباید از  •

در قسمت تھیه مواد غذایی طبیعی و هوشمند از لحاظ تاث�ی بر محیط زیست و دارای کیفیت با� و بدون  •

ین ت�ش شود و ضیاع وری و مواد ش�ی  .مواد غذایی باید �اهش یابد اجزای اضا�ن غ�ی �ن



یک محیط آرام و مطبوع در سالون های طعامخوری م�تب فراهم گردد جاییکه بزرگسا�ن همراه با شاگردان  •

امون �ف غذا را نشان می دهند  .غذا م�ف می �نند و یک ع�قه واضح پ�ی

 .کشیده می شود 10.30نان چاشت م�تب ساعت  •

وقت داشته باشند تا غذا را در سالون طعامخوری م�ف �نند و تقسیم که همه م�ف �نندگان باید �ا�ن  •

 .اوقای� رایج باشد که همه شاگردان فرصت داشته باشند تا روزانه تقریبا همان یک وقت غذا م�ف �نند

که خوراک های روز به ش�ل زیبا تقدیم شوند تا در زمینه چیدن و انتخاب خوراک مغذی و دارای اجزای  •

 .�ف �ننده کمک شودمختلف به م

خانه  • ن امون غذا برگذار شود جاییکه شاگردان، پرسونل م�تب و پرسونل آش�� که هر ترم یکبار جلسه مشاورت پ�ی

اک ورزند  .م�تب اش��

 :شما قول می دهید 
ید تا طوری از طفل پرورش �نید که طفل یک موضع مثبت در /که بعنوان مادر • پدر مسئولیت بعھده می گ�ی

امون غذا کسب �ند و همچنان برای طفل ام�انای� مساعد بسازید تا روزانه قبل از آغاز قبال غذا و  عادات پ�ی

 .م�تب ناشتا م�ف �ند

 .که به عنوان شاگرد باید غذای به اندازه توان خوردن خود و دارای اجزاء مختلف را بردارید •

 .عامخوری فعا�نه کمک �نیدکه به عنوان شاگرد در برقراری محیط آرام، پاک و صمیمی در سالون ط •

ون از سالون طعامخوری بگذارید تا محیط سالون  • وین خود را درآورده ب�ی که به عنوان شاگرد لباس ب�ی

 .طعامخوری پاک و صحی نگھداشته شود

 آیا ما به قول خود وفا نمی �نیم؟
 .ما را در جریان بگذاریداگر شما به این باور هستید که ما به قول خود وفا نمی �نیم از شما خواهشمندیم 

 همچنان شما فرصت دارید نظریات خود را توسط ایمیل . لطفا مستقیما با معلم فرزند تان یا مدیر م�تب صحبت �نید
 .ارسال �نید) به آدرس قرار ذیل(یا م�توب 

 آیا خواهان معلومات بیش�� هستید؟
یدبرای توضیحات بیش�� می توانید با ما توسط ی� از روش های قر   .ار ذیل ارتباط بگ�ی

 84 702-0980 :تیلفون

 utbildning@kommun.kiruna.se-barn :ایمیل

 کمون کرونا :آدرس پسی� 
 اداره اطفال و معارف
981 85 Kiruna 



 رژیم غذایی مخصوص

پرسشنامه در مورد رژیم غذایی مخصوص و یک جزوه معلومای� در ماه جنوری به همه �پرستان شاگردان آینده صنف 

 .ششم فرستاده خواهد شد

. دانلود �نند Specialkosterسایر افراد نیازمند رژیم غذایی مخصوص می توانند این فورم را از وبسایت ما تحت عنوان 

خانه تحویل دادفورم  ن  .خانه پری شده را می توان به �ار�نان آش��

خانه م�تب هیالمار لوندبوهمس اسکو�ن آماده می شوند ن  .در مرکز کرونا غذا های مخصوص در آش��

خانه م�تب نیا راکت اسکو�ن غذای مخصوص برای مھمانان خود تھیه می �ند ن  .آش��

 در اینگس گوردن پ
�

 .خته می شودغذای مخصوص در منطقه وتان�

خانه مربوطه شان آماده می شود ن  .غذا های مخصوص در م�اتب سایر قریه جات در آش��

امون غذای مخصوص سوال و اندیشه یی مطرح �نید و یا می خواهید تغی�ی در نیازمندی به غذای  اگر می خواهید پ�ی

نخانه م�تب مربوطه تان به تماس شویدمخصوص در جریان سال تعلیمی را در میان بگذارید، با کمال میل می توانید ب  .ه آش��

 پرسشنامه جدیدی به آدرس همه شاگردان که از قبل نزد ما ثبت نام شده اند و نیازمند رژیم غذایی مخصوص هستند، 

 .در جریان ترم بھار فرستاده خواهد شد

ن امنیت طفل  فرزند تان توصیه می شود که در صورت وجود یک تصدیق /تصدیق د�تور �زم نیست و� بمنظور تامنی

 .د�تور ضمیمه گردد

 اط�عات در باره راجس�� �امپیوتری

 ، مسئول سجل اط�عات فردی م�لف است افرادی را که کوایف شان در سجل )PUL(بر اساس قانون اط�عات شخ� 

 . ، شاگردان و والدین را راجس�� می �نداداره فرهنگ و معارف مشخصات شخ� طفل . درج می شوند، مطلع سازد

ی، برنامه های ، حا�ن  به تعرفه مراقبت اطفال، نظارت بر دوره اجباری آموزش، لست شاگردان، نمرات �امیای�
�

 رسید�

ه از جمله اهداف سجل های �امپیوتری به شمار می رود امثال اط�عات شخ� . انفرادی انکشاف دارای ارزیای� �تی� وغ�ی

، گزینه زبان، نمرات عبارت  ، نام، صنف و م�تب مربوطه، آدرس، شمارٔه تیلفون، خانواده، حالت مدین از شماره شناسایی

ه است ند. �امیای� وغ�ی  قرار می گ�ی
�

 .اط�عات در مطابقت با قانون اط�عات فردی مورد رسید�



 
 درخواست رخصی� 

 برای شاگردان م�اتب ابتدائئ  -
امون رخصی�   مقررات پ�ی

داشته باشند، ممکن است رخصی� نسبتاً اگر د�ی� وجود . یک شاگرد را می توان بر اساس مسائل انفرادی تا مدئ� کوتاه رخصت داد

ن اعطا گردد  .تصمیم اتخاذ شده در مورد رخصی� قابل درخواست تجدید نظر نمی باشد. طو�ئن تر ن�ی
 

 طی مراحل درخواست رخصی� 
د مدیر م�تب در مورد سایر رخصی� ها تصمیم می. روز در سال را منظور �ند 5معلم نگران می تواند رخصی� تا حد ا��� /مرئ�   .گ�ی

 

 رخصی� طو�ئن . معلم نگران ارائه می شود/بمنظور طی مراحل بیش�� درخواست رخصی� بدون توجه به طول مدت رخصی� به مرئ� 
 .روز قبل از تاریخ رخصی� مطلوب تقدیم گردد 30روز ایجاب می �ند که درخواست حد اقل  5تر از 

 

 نام شاگرد

 صنف/گروه

 م�تب

 های تعلیمیتعداد روز  زمان رخصی� 

 سبب رخصی� تدرخواست شده

 معلم نگران/نظر مرئ� 

 :تعداد روز های رخصی� که قب� گرفته شده اند

ن شده از روی قانون معارف، /اینجانب به عنوان و� ن اقرار و موافقه می نمایم که فرزندم در اثر رخصی� از تدریس تضمنی �پرست ن�ی

 .�ف نظر خواهد کرد

 
 امضای متعلم

 

 �پرست/امضای و� 

 تاریخ  منطقه

 منظور است/تایید : رخصی� درخواست شده

 

  د  رد است/مس��

 محل و تاریخ  معلم نگران/مرئ� 

 منظور است : رخصی� درخواست شده

 

  رد است 

 محل و تاریخ  مدیر م�تب

 
 

 .معلم نگران شاگرد تقدیم می شود/درخواست رخصی� به مرئ� 

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف



 
 

 اظھار ع�قه به آموزش زبان مادری
 

د و تدریس بطور اجباری تا زماين که �پرست بطور �تي� شاگرد را خارج ن�ند، ادامه داشته  .می باشد نام نوی� بطور پیوسته صورت می گ�ي
 

 شاگرد
�

 شماره شناسايي  نام شاگرد نام خانواد�

ل آدرس ن  شماره تیلفون م�ن

 صنف )نام م�تب را بنویسید(نام م�تب شاگرد 

 صنف اگر قرار است فرزند تان م�تب را در سال تعلیمی آینده تبدیل �ند، لطفا نام م�تب جدید را بنویسید

  نام زبان باشیمب�، ما خواهان آموزش زبان مادری می 

 
 

 نخ�ي   ب�  �پرستان طفل مذکور به زبان مادری وی صحبت می �نند/ی� یا هر دو والدین

 نخ�ي   ب�  طفل روزانه زبان مادری را در خانه مورد استفاده قرار می دهد

 نخ�ي   ب�  )شاگرد م�تب ابتدايئ (فرزندم دارای دانش اسا� در زبان مادری است 

 نخ�ي   ب�  )شاگرد م�تب ابتدايئ (فرزندم شخصا خواهان آموزش زبان مادری است 

 نخ�ي   ب�  )شاگرد م�تب ابتدايئ (فرزندم قب� آموزش زبان مادری حاصل کرده است 

ایط با� به اقلیت های م� ارتباط ندارند �� 
 

 توضیحات، درخواست ها، نظریات

 
 

 شماره تیلفون طی ساعات روز 1و� /امضای �پرست تاریخ

 شماره تیلفون طی ساعات روز 2و� /امضای �پرست تاریخ

 
 
 

   ): تاریخ(فورم م�حظه شد 

   ):نام(توسط 

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف



2015-04-14 
 

 آن صوفی کویویستو
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 مکتب شاگرداندمات حمل و نقل خ

 32، 31، برای شاگردان مکاتب ابتدائی ویژه در ماده 10فصل  32حق استفاده از خدمات حمل و نقل برای شاگردان مکاتب ابتدائی در ماده 
و طرزالعمل هذا ترتیب و تنظیم شده ) SFS 2010:800(قانون معارف  18فصل  30و برای شاگردان لیسه ویژه در مادٔه  11فصل  39و  

 .است

خدمات رایگان حمل و نقل یکی از حقوق شمرده می شود و در اختیار شاگردان مکاتب ابتدائی، شاگردان مکاتب ابتدائی ویژه و شاگران لیسه 

ویژه که در یکی از واحد های مکتب درس می خوانند که از طرف کمون تعیین شده باشد و رشایط قانون معارف در زمینه استفاده از خدمات 

 .شاگردان را برآورده می کنند، قرار داده می شودحمل و نقل 

در مورد اینکه به شاگردان . کمون آزادانه در راستای ترتیب و تنظیم خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب به شیوه مناسب، تصمیم می گیرند

 .محدودیت وجود نداردهدایت داده شود که به نقاط تجمع مخصوص در نزدیکی به خانه یا مکتب جمع شوند، کدام م�نعت یا 

 .کمون مجاز است که نقل و حمل را تا حدی ه�هنگ سازد اگرچه این منجر به انتظار برای شاگردان می گردد

 .کمون اجازه دارد که خطوط و تقسیم اوقات خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب را به یک شیوه مناسب ترتیب و تنظیم دهد

 ردان م�تبمقررات در مورد خدمات حمل و نقل شاگ 1

 .مقررات حمل و نقل شاگردان در چارچوب مکتب ابتدائی ویژه و لیسه ویژه یکسان با مقررات مربوط به مکتب ابتدائی عادی می باشند

 منظور از خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب اینست که امکانات سفر در آغاز و پایان روز درسی بین ایستگاه در نزدیکی خانه و مکتبی 
 .ف کمون تعیین شده باشد، برای شاگران مساعد ساخته شودکه از طر 

ترتیب و تنظیم می گردد که بدان معناست که کدام  8.20الی  8.00همه خدمات حمل و نقل در صبح نظر به آغاز مکتب یعنی از ساعت 

 .سازگاری برای کسی که تا دیر می خوابد صورت �ی گیرد

 .گیرد �یشاگردان کودکستان، مرکز مراقبت آموزشی، صنف آمادگی مکتب، مرکز اوقات فراغت و لیسه تعلق /خدمات حمل و نقل به اطفال
 .سفر در چارچوب ساحٔه فعالیت مکتب، جهت سیر علمی وغیره در زمره خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب محسوب �ی شود

 کرونا با ترانسپورت محلی و خدمات حمل و نقل شاگردان مربوط به  تا آنجاییکه ممکن باشد باید خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب در
 .قریه جات با ترانسپورت عمومی ه�هنگ ساخته شود

 آدرس جاییکه شاگرد قبل از مکتب تحویل گرفته و بعد از مکتب رها می شود همیشه متصل به آدرس خانه می باشد و �ی توان آنرا بطور 
 . نقل شاگردان مکتب فقط به کسانی تعلق می گیرد که واجد رشایط اینگونه خدمات شناخته می شوندخدمات حمل و . موقت تغییر داد

  .دوستان یا اقارب نباید از خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب استفاده کنند
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 کارت بوس

 زش شمرده شود و برای رفت و آمد کارت سال تعلیمی کارت بوسی است که برای متامی سال تعلیمی مدار اعتبار بوده و باید یک سند باار 
 .به مکتب در جریان روز های مکتب ولی نه در روزهای رخصتی اعتبار دارد

. از کارت گم شده یا دزدی شده هرچه زودتر به بخش اداری مکتب اطالع داده می شود و همچنان کارت ناقص در آنجا تحویل داده می شود

 .سپس یک کارت بوس موقتی توزیع می شود

 کرون است  50مرصف که . شاگرد یا رسپرستش مرصف تعویض کارت گم شده، دزدی شده یا مورد بی احتیاطی قرار گرفته را پرداخت می �اید
 .کارت جدید بعد از پرداخت مرصف به توزیع کننده اخذ می شود. تادیه می شود Länstrafikenیک مرصف واقعی است که به رشکت 

 استفاده از خدمات حمل و نقل شاگردان م�تب حق 2

 ، مکتب ابتدائی ویژه و لیسه ویژه که آدرس شان در کمون کرونا ثبت باشد و در یکی از مکاتب که از 9تا  1شاگردان مکتب ابتدائی صنف 
 :طرف کمون تعیین شده باشد، میروند و مطابق به لوایح مربوطه رشایط قرار ذیل را برآورده می کند

 فاصله •
 رشایط ترافیک •
 معیوبیت •
 سایر رشایط ویژهیا  •

 حتی در صورتی که شخصی مکتب را به طور دلخواه انتخاب کرده باشد، استفاده از خدمات حمل و نقل موقوف به فاصله به مکتب معرفی شده،

 .آدرس در ثبت احوال نفوس و سایر رشایط است برشطیکه این منجر به مشکالت و پیچیدگی اداری یا اقتصادی ویژه برای کمون �ی گردد

 فاصله
 حق استفاده از خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب ایجاب می کند که کوتاه ترین راه پیاده یا توسط بایسکل 

 :ایستگاه مکتب به رشح ذیل باشد/ایستگاه و مکتب/بین خانه

 کیلومرت 3در صورت شاگردان صنف اول تا سوم حد اقل 
 کیلومرت 4در صورت شاگردان صنف چهارم تا ششم حد اقل 

 کیلومرت 5در صورت شاگردان صنف هفتم تا نهم حد اقل 

 که یک سال مسن تر از هم صنفیان  3فاصله به صنف شاگرد و نه به سن و سال واقعی شاگرد ربط دارد بطور مثال یک شاگرد صنف : تبرصه
  .کلومرت برخالف هم سنان وی، محسوب می شود 4کلومرت و نه  3خود باشد با وجود این فاصله آن 
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 رشایط ترافیک
محیط ترافیکی جاییکه موتر و اطفال در نزدیکی یکدیگر قرار داشته می باشند همیشه خطرات به همراه دارد ولی بعضی محیط ترافیکی 

 نسبتا بیشرت خطرناک می باشند و این امر باید در حین بررسی و تصمیم گیری که آیا خدمات حمل و نقل به شاگرد داده شود یا خیر، 
 .گرفته شود مد نظر

 هر گاه نزدیکرتین راه مناسب به مکتب محیط ترافیکی خطرناک پنداشته شود، در آنصورت علیرغمی اصول فاصله ممکن است خدمات 
 .حمل و نقل به شاگردی که از آن راه می گذرد منظور شود

 .شاگرد مد نظر گرفته می شوددر صورت لزوم قضاوت و بررسی انفرادی صورت می گیرد و عالوه بر دیگر سن و پختگی 

 شاگردان معیوب
شاگرد دارای معیوبیت یا سایر اوضاع ویژه بطور مثال دالیل طبی، بدون توجه به فاصله ممکن است مستحق استفاده از خدمات حمل و نقل 

مسئولیت تقاضای . ل، اثبات شودنیازمندی باید توسط تصدیق دکتور حاوی توصیه پیرامون شیوه مناسب حمل و نق. شاگردان مکتب شناخته شود

 .تصدیق از دکتور معالج به عهده رسپرست شاگرد می باشد

 در صورتی معیوبیت باید یک ارزیابی صورت گیرد که آیا معیوبیت امکانات شاگرد در زمینه رفت و آمد به مکتب را تحت تاثیر قرار می دهد 
 .بناء و اساس مربوط برای بررسی را ارائه کند این مسئولیت شاگرد و رسپرستانش است که یک زیر. یا خیر

 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barnفورم درخواست در پیوند آتی موجود می باشد 

 یا نیازمند ح�یت ویژهخدمات حمل و نقل برای شاگردان مشمول در مکتب دیگر 
 اگر شاگرد بنا بر دالیل ویژه در عوض مکتب نزدیک به منزل در یکی از مکاتب دیگر میرود ممکن است خدمات حمل و نقل بعد از 

 .درخواست رسپرستان و مدیر مکتب مربوطه اعطا گردد

 ر نظر مدیر از سوی مسئول خدمات حمل و نقل تصمیم در مورد خدمات حمل و نقل برای شاگردان نیازمند ح�یت ویژه بعد از اظها
 .اتخاذ می شود

 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barnفورم درخواست در پیوند آتی موجود می باشد 

 سایر اوضاع ویژه
 ن مکلف است خدمات حمل و نقل را بنا بر رشایطی که منظوری خدمات حمل و نقل در آن الزم و ناگزیر از روی قانون معارف کمو 

 .پنداشته شود، در اختیار شاگردان قرار دهد

 .اگر راه مکتب در طی دوره زمستان بطور آشکار پرخطر پنداشته شود، ممکن است خدمات حمل و نقل موقت اعطا گردد

فورم درخواست در پیوند آتی موجود می باشد . ایط که مربوط به قضیه مشخص باشد، صورت می گیردنتیجه گیری بر مبنای رش 

utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barn  

http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
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 خدمات حمل و نقل هنگام شمول در مرکز اوقات فراغت
 که در مرکز اوقات فراغت نیز شامل باشند حق دارند بطور رایگان از خدمات حمل و نقل استفاده کنند برشطیکه که  3تا  1شاگردان صنف 

 .رشایط استفاده از خدمات حمل و نقل برآورده شوند، ولی آنها حق ندارند بعد از ساعات مکتب از خدمات حمل و نقل مجانی استفاده �ایند

 ی که شاگردی که ثبت نام در مرکز اوقات فراغت می باشد ولی در بعضی مواقع بعد از ختم ساعات مکتب در مرکز اوقات فراغت در موارد
 برشطیکه رشایط استفاده از این خدمات برآورده شوند و یک تقسیم اوقات (�ی باشد، حق استفاده از خدمات حمل و نقل میرس می باشد 

 ).مسئول خدمات حمل و نقل اداره تعلیم و تربیه در میان گذاشته شود ثابت بکار برده شود که با

 به منظور تضمین و تامین خدمات حمل و نقل در حین تغییرات باید مسئول خدمات حمل و نقل از تقسیم اوقات حمل و نقل به مکتب 
 .خود متصدی را مطلع می سازد مسئول خدمات حمل و نقل به نوبت. حد اقل هفت روز قبل از موعد در جریان گذاشته شود

 موقعیت های فردی
اگر اداره فرهنگ و معارف و رسپرستان  .احت�ل دارد شاگردان و رسپرستان رشایط پیرامون رفت و آمد به مکتب را بسیار متفاوت احساس کنند

 .آنصورت نتیجه گیری اداره مدار اعتبار استپیرامون رشایط ترافیکی از لحاظ امنیت هم نظر نبوده و به نتیجه و برآیند متفاوت برسند در 

 اگر موضوع از اینکه راه به مکتب چگونه احساس و برداشت می شود بطور مثال راه از جنگل انبوه می گذرد یا رشایط دیگری وجود دارد 
 که طفل آنرا ترس آور احساس می کند، در آن صورت ح�یت از طفل تا از عهده رفت و آمد به مکتب یا ایستگاه بدون کدام مشکل بربیاید، 

 .از مکلفیت های والدین است

پیرامون فاصله هرگاه راه پیاده یا بایسکل از لحاظ رشایط ترافیکی خطرناک پنداشته شود، خدمات حمل و نقل ممکن است علیرغم مقررات 

 .تصمیم گیری در مورد از وظایف مسئول حمل و نقل شاگردان مکتب مربوط به اداره فرهنگ و معارف است. مندرج فوق اعطا شود
 utbildning/Skolskjutsar-un/Barnwww.kiruna.se/Kommفورم درخواست در پیوند آتی موجود می باشد 

 سکونت متناوب و انتخاب مکتب
 فرزندان آنعده رسپرستان که رسپرستی مشرتک برعهده دارند و در کمون کرونا ثبت نام هستند در حالیکه طفل دای�ً نزد هر یکی از والدین 

. که واجد رشایط باشند از خدمات حمل و نقل مستفید شوندخود بطور متناوب و کم و بیش به اندازه مساوی زندگی می کند، حق دارند برشطی

 .یک رسپرست باید در نزدیکی مکتبی که کمون تعیین می �اید، سکونت داشته باشد

 انتخاب مکتب احت�ل دارد امکانات استفاده از حمل و نقل مکتب را مساعد سازد، برشطیکه این منجر به مشکالت و پیچیدگی اداری 
 .ه برای کمون �ی گرددیا اقتصادی ویژ 

 درخواست بهره برداری از خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب توسط فورم که به مسئول حمل و نقل مربوط به اداره فرهنگ و معارف 
 فورم درخواست در پیوند آتی موجود می باشد . فرستاده می شود، صورت می گیرد
utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barn 

 عرایضی که در . درخواست در صدد هر سال تعلیمی نو تجدید می شود و ارائه درخواست مجدد قبل از ختم ترم بهاری ترجیح دارد
 این به . هفته دربر بگیرد 3تا  1رابطه به یا بعد از آغاز مکتب تقدیم می گردند ممکن است طی مراحل آن منوط به تعداد عرایض 

 هر عریضه بطور جداگانه بررسی شده تصمیم آن به . درخواست های که در جریان سال تعلیمی تقدیم می شوند، نیز صدق می کند
  .رسپرستان اعالم می گردد

http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
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 یم و نتیجه گیری در مورد حق استفاده از خدمات حمل و نقل به مکتب بر مبنای مسیر سفر بین منزل رسپرستان و مکتبی تصم
 .که از طرف کمون تعیین شده باشد، استوار می باشد

 ی حمل شاگردی که نسبت به مکتبی که کمون تعیین می کند یکی از مکاتب دیگر را انتخاب کرده باشد، حق آن قسمت وجه پول
 .و نقل را ندارد که از مصارف مجموعی حمل و نقل به مکتب مثل اینکه شاگرد به مکتبی تعیین شدٔه کمون می رفت، تجاوز �ی کند

 نقل مکان به منطقه خارج از حوزه تعلیمی مربوطه مکتب
 شاگردی که از حوزه مربوطه مکتب نقل مکان می کند ولی می خواهد که در ه�ن مکتب قبلی باقی مباند، حق ندارد جهت رفت 

 .و آمد بین مکتب و آدرس جدید خود از خدمات نقل و حمل مکتب استفاده کند

 می تواند تا ختم سال تعلیمی در مکتب که خارج از حوزه تعلیمی مربوطه مکتب نقل مکان می کند، مایل باشد  9اگر شاگرد صنف 
 و در چنین صورت می تواند استفاده از خدمات ) را در ه�ن مکتب تکمیل کرده باشد 8برشطیکه شاگرد صنف (مربوطه خود باقی مباند 

 .این فقط به انتقال در داخل این کمون صدق می کند. حمل و نقل را درخواست کند

 ویژه تا مرکز اوقات فراغت، مسکن موقی�  خدمات حمل و نقل شاگردان م�اتب 3

 رفت و آمد بین خانه و مکتب
 .طبق مقررات مندرج الیحه مربوطه بعنوان حمل و نقل شاگردان پنداشته می شود

 سفر بین مکتب و مرکز اوقات فراغت
 .مرکز اوقات فراغت بعنوان خانه تصور می شود

 سفر بین مکتب و مسکن موقتی
 .خانه تصور می شودمسکن موقتی بعنوان 

ک 4  اوقات حمل و نقل، انتظار و سفر مش��

 برای آنکه ه�هنگی و جریان حمل و نقل در صبح برای همه عملکرد موثری داشته باشد، باید طفلی که از خدمات ویژه حمل و نقل 
 بعد از وقت تعیین شده  15دقیقه قبل و  5واسطٔه حمل و نقل مجاز است . دقیقه قبل از وقت تعیین شده آماده باشد 5مستفید است، 

 .بدون آنکه متقدم یا متاخر محسوب شود، وارد گردد

 . به منظور تامین ه�هنگی، حمل و نقل از مکاتب واقع در مربوطات مرکزی کرونا در اوقات ثابت بعد از ظهر ترتیب و تنظیم گردیده است
 .این اوقات رشوع از اولین مکتب محسوب می شود

 13.15ساعت 
 14.15ساعت 
 15.30ساعت 

 نقل و حمل به مکتب . تقسیم اوقات را �ی توان در اثنای بطور مثال مریضی، بازدید از دکتور دندان و مانند آن مورد تغییر و تبدیل قرار داد
 .از مکلفیت های رسپرست می باشد
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 در چنین حالت مکتب مکلف است تا وقتی که واسطه عادی نقل . گاهی اوقات تدریس بسبب بطور مثال مریضی معلم، متوقف می گردد
 .تغییر وقت حمل و نقل صورت �ی گیرد. و حمل فرا می رسد، از اطفال مراقبت و نگهداری �اید

 اشته کمی انتظار و متدید مسیر سفر ممکن است بنا بر دالیل اقتصادی و عملی به منظور ه�هنگی بین شاگردان که تقسیم اوقات مختلف د
به منظور تامین این ه�هنگی احت�ل دارد اطفال به واسطه نقل حمل و خود کمی انتظار . و یا در مناطق مختلف زندگی می کنند، ناگزیر باشد

 .ساعات در هفته باشد 5زمان انتظار ممکن است در حدود . بکشند

 .دقیقه اول پس از پایان درس به عنوان زمان انتظار محسوب �ی شود 15

 مسئولیت 5

 .کمون، مکتب مربوطه، متصدی حمل و نقل، راننده، والدین و شاگردان در مسئولیت در جریان سفر بین خانه و مکتب سهم دارند

 مسئولیت رسپرست
 رسپرست مسئولیت شاگرد را از خانه تا وقتی که شاگرد یا در واسطه حمل و نقل مکتب باال می شود و یا وقتی که شاگرد در وقت معیین 

 .داخل مکتب می شود، برعهده دارد

 . والدین مکلف پنداشته می شوند تا فرزند خود را طوری آماده بسازند که راه مکتب را به هر چه ممکن محفوظ ترین شیوه طی کند
 دن طفل تا بطور این شاید بدان معنی باشد که تا زمانی از طفل تا مکتب یا ایستگاه الی زمانی همراهی صورت گیرد که برای از عهده برآم

 .تنها تا مکتب یا ایستگاه برود، رضوری پنداشته شود

 در ایستگاه . مسائل امنیت و مشکالت در ارتباط بین خانه و ایستگاه در قدم نخست توسط صالح مشوره بین والدین و مکتب حل می شوند
 .رعایت شونددر قدم نخست باید والدین اطمینان حاصل �ایند که مقررات نظم مدار اعتبار، 

 مسئولیت مکتب
 مکتب مسؤلیت نظارت را برعهده دارد و باید اطمینان حاصل �اید که از لحظه یی که شاگرد از واسطه خدمات حمل و نقل مکتب پایین 

 .می شود تا اینکه شاگرد دوباره سوار واسطه نقلیه می شود، باید مقررات نظم و امنیت رعایت شوند

 شاگردانی که بعد از ختم ساعات مکتب منتظر حمل و نقل . امنیت در اثنای وقوع انتظار برعهده مکتب می باشدمسئولیت برقراری نظم و 
 اما مکتب مکلف نیست تا شاگرد را در حین انتظار به حمل . می باشند باید فرصت داشته باشند تا در داخل ساخت�ن مکتب قرار داشته باشند

 .دارد و نقل به خانه مرصوف و مشغول نگه

 مسئولیت متصدی
 .متصدی و راننده مکلف اند تا اطمینان حاصل کنند که از مقررات ترافیک و مقررات نظم در جریان سفر پیروی صورت گیرد

 .راننده اجازه ندارد تا شاگرد را نسبت به آنچه که در برنامه حمل و نقل درج باشد، در محل دیگری پایین یا باال کند
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 نقلخطا کردن حمل و 
 رسپرستان . اگر واسطه نقل و حمل به مکتب از شاگرد خطا خورد، رسپرستانش مکلف اند تا از آمدن شاگرد به مکتب اطمینان حاصل کنند

 .�اید �یاگر چنین صورت گیرد کمون کرونا مصارف اضافی را جربان . یا مکتب اجازه ندارند حمل و نقل اضافی را سفارش دهند

 اگرد در اثر تدریس حمل و نقل تعیین شده و سفارش داده شده را خطا کند، مکتب مکلف است حمل و نقل فقط در مواردی که ش
 .تا ایستگاه یا منزل تعیین شده را ترتیب دهد

 فسخ 6

 والدین آندسته شاگردان که از حمل و نقل مکتب استفاده می کنند، مکلف اند در صورت عدم استفاده بطور مثال از دلیل مریضی 
 .سایر غیابت، متصدی حمل و نقل را در جریان بگذاردیا 

ایط شدید 7  منسوخی حمل و نقل در اثنای وقوع ��

 راننده واسطه نقل و حمل به این نتیجه برسد که ترانسپورت بسبب آب و هوای خراب، وضعیت رسک یا سایر دالیل /اگر متصدی
 رسپرست . ربر بگیرد، در آنصورت حمل و نقل متوقف می گردده�نند �ی توان به شیوه خاطر جمع و بی خطر جنبه عملی را د

 .مسئولیت برعهده دارد تا در صورت عدم تهیه واسطه حمل و نقل فرزند خود را تا مکتب برساند

 .در چنین موارد هیچ وجه پولی، به شاگرد و رسپرستان یا به متصدی، پرداخته �ی شود

 پوشش بیمه 8

 هر گاه شاگردی در اثنای وقوع حادثه ترافیکی آسیب ببیند یا به اشیاء وی در رابطه به حادثه خسارت وارد شود، همه مصارف توسط 
 .بیمه ترافیکی واسطه نقل و حمل تادیه می شود

 شاگردی که قصداً چیزی در واسطه نقلیه تخریب می کند مکلف است جربان آنرا به متصدی که می تواند از شاگرد تاوان طلب کند، 
 .وقتی که شاگرد بدون قصد چیزی را در موتر خراب کند، در بعضی موارد می توان از بیمه خانه رسپرستان استفاده کرد. پرداخت کند

 حادثه 9

  حمل و نقلبه مسئول خدمات مکتب باید همیشه  شاگردان حمل و نقلتوسط خدمات در رابطه به رفت و آمد از حوادث و سوانح 

 مسئولیت مستند کردن انحراف های احت�لی در خدمات حمل و نقل شاگردان مکتب به عهده کمون . اداره مربوطه گزارش داده شود
 .و عرضه کننده خدمات حمل و نقل میباشد
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ان در صورت استفاده از وسایط نقلیه شخ�موافقه را 10  جع به ج��

موافقه در مورد استفاده از وسایط نقلیه شخصی بدین معناست که رسپرست در بدل جربان یعنی دریافت وجه پولی از طرف کمون مسئولیت 

 .تب مساعد نباشد، به امضاء می رسدچنین موافقه فقط در صورتی که امکانات نقل و حمل به مک. نقل و حمل روزمره را بدوش خود می گیرد

 هنگام نقل و حمل . وجه پولی از قسمت ناقابل کرس مالیات از نورم های که به جربان مصارف وسایط نقل و حمل تعلق دارد، پیروی می کند
 .به مکتب بیمه های ویژه الزمی نیست چون بیمه ترافیکی موتر حتی مسافر را تحت پوشش خود قرار می دهد

اض 11  بر تصمیم اداری اع��

 درخواست تجدید نظر باید سه هفته بعد از اینکه تصمیم . شخصی که مربوط به تصمیم باشد، حق دارد علیه تصمیم اعرتاض و شکایت کند
 درخواست تجدید نظر در قدم نخست به کمون تقدیم می شود که این مرجع تصمیم . کمون به متقاضی ابالغ گردد، بطور کتبی تقدیم شود

 .اگر کمون به تصمیم خود ایستادگی کند، پرونده را پیشرت به محکمه اداری احاله می �اید. را دوباره مورد بررسی قرار می دهد خود

قانون امور اداری مورد استیناف  25الی  22توان از روی ماده  مکتب را می حمل و نقل شاگردانمربوط به خدمات تصامیم در مورد مسائل 

 .شکایت و اعرتاض در مورد به محکمه اداری در والیت نوربوتن تقدیم می شود. خواهی قرار گرفت

تصمیم در مورد حمل و نقل به مکاتب خصوصی یا سایر مکاتب مربوط به کمون نسبت به مکتبی که کمون برای شاگرد اختصاص داده باشد، 

 ن شهرداری مورد استیناف خواهی قرار گرفته میتواند قانو  10فقط از طریق بررسی مرشوعیت فیصله در مطابقت به مقررات مندرج فصل 
 .و درخواست تجدید نظر حتی در چنین موارد باید به محکمه امور مدنی واقع والیت نوربوتن احاله شود



 
 درخواست استفاده از خدمات حمل و نقل به م�تب

 

 مشخصات شاگرد
 
�

 نام و نام خانواد�

 شماره شناسایی 

ل ن  شماره تیلفون آدرس م�ن

 آدرس پسی� 

 صنف م�تب

 مس�ی سفر

 ا� وقت از

 

 دلیل درخواست نقل و حمل شاگردان م�تب
 

 

 تصدیق
ک، باید با تصدیق یا امضای هر ی� از والدین و همچنان   درخواست نقل و حمل به م�تب بسبب د�یل ویژه بطور مثال حضانت مش��

 .با سند آدرس ثبت احوال نفوس شاگرد ضمیمه شود

 )با نام بطور خوانا(امضای �پرست 

 امضاء، شماره تیلفون شماره تیلفون امضاء،

 :ایمیل :ایمیل

 

 تصمیم

 موافقت 

 پاسخ منفی 

 وقت

 د�یل پاسخ منفی

ی  امضاء تاریخ تصمیم گ�ی

 
 

 ,skolskjutsansvarig, kultur- och utbildningsförvaltningenاین فورم به مسئول خدمات حمل و نقل شاگردان م�تب به آدرس 

981 85 Kiruna  فرستاده شود. 

 کمون کرونا
 اداره فرهنگ و معارف
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