اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﺎ
اداره ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف

Dari

ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ

اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﺳﻮﯾﺪن

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و رﻫﱪی
ﺳﮑﺘﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

اﺻﻮل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ؟
ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
اوﻗﺎت رﺳﻤﯿﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ/ﺷﺐ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ و ﻗﻄﺎر ﻧﻮﺑﺖ
ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( و ﻣﻘﺮرات
دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ/ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﺧﺼﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎ
ﻏﺬا و اوﻗﺎت ﴏف ﻏﺬا در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﮐﺮوﻧﺎ

دور ٔه ﺗﻌﻠﯿ�ت اﺟﺒﺎری
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص
اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ
رﺧﺼﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎ
رﺧﺼﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺧﺘﺼﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ و �ﺮات

ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از ﭼﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ؟
در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ
اوﻗﺎت رﺳﻤﯿﺎت
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ

آدرس ﭘﺴﺘﯽ:
آدرس31 Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen :
ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن0980-70 000 :
Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

ﺷ�ره ﺳﺎزﻣﺎن:
وب ﺳﺎﯾﺖwww.kommun.kiruna.se :
ای ﻣﯿﻞkommun@kommun.kiruna.se :
21 20 00-2783
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ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ ﻫﺎ( و ﻣﻘﺮرات
روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ/ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻣﮑﺘﺐ وﯾﮋه

ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﻮی
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﭼﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ؟
ﻻﯾﺤﻪ ﺳﻨﺠﺶ �ﺮه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﻟﯿﺴﻪ وﯾﮋه
ا ٓﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﻧﯿﺎز ﻫﺎی وﯾﮋه )(Särvux

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ

ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﺎرت ﺑﻮس/ﺳﻨﺪ ﺳﻔﺮ

زﺑﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺘﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدری

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن  -ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺛﺎﻧﻮی  -آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( و ﻣﻘﺮرات
روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ/ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺘﯽ
ﻋﺮﯾﻀﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان
ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﯽ/ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻟﯿﺴﻪ
دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره راﺟﺴﱰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
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ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻮرم ﻫﺎ
ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻮاﯾﺪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت/ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺘﺐ دارای اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺿﻤﯿﻤﻪ
اﻧﺘﻘﺎل/ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺎﮔﺮد
ﺿﻤﯿﻤﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ رﺧﺼﺘﯽ  -ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
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ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ داﺷﻦﺘ ﻣﺴﺎﺣﺖ  19477ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﻋﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﻨﻠﻨﺪ و ﻧﺎروی و ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﭘﺎﺟﺎﻻ و ﮔﺎﻟﯿﻮاری ﻫﻢ ﴎﺣﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود
 18000ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  23000ﻧﻔﻮس اﯾﻦ ﮐﻤﻮن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﺳﻮﯾﺪن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺳﻮﯾﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﺧﺘﯿﺎری
اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  1ﺗﺎ  5ﺳﺎل
• ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
اﺧﺘﯿﺎری
اﻃﻔﺎل ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ 6
• ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ
اﺟﺒﺎری
اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  7ﺗﺎ  16ﺳﺎل
• ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ
اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  16اﻟﯽ  18ﺳﺎل
• دور ٔه ﺗﻌﻠﯿ�ت ﺛﺎﻧﻮی
اﺧﺘﯿﺎری
• دور ٔه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻫﺮ ﺳﺎل درﺳﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ آن ﺳﻤﺴﱰ ﺧﺰاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺎری اﺳﺖ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و رﻫﱪی
ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف ﻣﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﻦﺘ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﮔﺴﱰده ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺎرﳌﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ
در ﻣﻮرد ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻤﻮن و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ،ﯾﮑﺠﺎ
ﺑﺎ ﴎﻣﻌﻠﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ را ﺑﻌﻬﺪه دارد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ،ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻧﺼﺎب
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
ﺷﺪه اﺳﺖ .اداره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻢ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ در ﻫﺮ ﻣﻀﻤﻮن
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻀﻤﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮرس درج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮرس ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮد درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﺸﺨﺺ
�ﯽ ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﻌﯿﺎر داﻧﺶ را ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺣﺎﺻﻞ �ﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺪﯾﺮ/ﴎﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ در ﻣﮑﺘﺐ
و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ،اﻃﻔﺎل و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪوش ﮐﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪ
ﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ/ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ/ﴎﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﮑﺘﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در ﭼﻮﮐﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ،ﺣﻮزه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﮑﺘﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺳﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﻨﺘﻈﻤﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﺠﺎز
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﺗﺎﺳﯿﺲ �ﺎﯾﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺗﺐ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﴍﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اداره ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺎﺗﺐ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب اداره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺪاﻣﺎت در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ.
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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:
• ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﺒﺎل آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
• ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﴎﭘﺮﺳﺖ را ﯾﮑﯽ از ﴍاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ.
• ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﺧﱰان و ﭘﴪان ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ �ﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
• ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﻟﺤﺎظ ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻼﻧﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
• ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ در ﭘﺮﺗﻮ روش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﻪ اﻓﺮاد
در ﻋﺮﺻﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﺨﺎوﻤﺗﻨﺪی ،ﺗﺤﻤﻞ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
• از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ روﺣﯿ ٔﻪ اﺣﱰام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ و ارزش ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﯾﺪن
ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،را ﺗﻘﻮﯾﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﺪ.
• ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻮﯾﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎورای
ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻦ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد .از ﻫﻤﭽﻮ ﻤﺗﺎﯾﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﯿﺰی و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺪون ﻗﯿﻮد و اﴍاط و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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ﺳﺎزﻣﺎن

شورای کمون

�
هماهن� ی ن
شورای
بن شورا
�
های و�یی در و�یت �پلند

کمیته فرهنگ و معارف

کودکستان

ئ
ابتدائ
م�تب

خانه اوقات
فراغت

دور ٔه تعلیمات
ثانوی

دوره تحصی�ت
بزرگسا�ن

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﮐﻤﻮن و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﻻﭘﻠﻨﺪ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن
اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪ:
• ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ  -دﻓﱰ ﮐﻤﻮن  -ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف
• دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺛﺎﻧﻮی و دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  -ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﻻﭘﻠﻨﺪ

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮده و ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺳﻮﯾﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻋﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮن
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺴﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪ ٔه ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻓﻨﻠﻨﺪی و ﻣﯿﺎﻧﮑﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
راﺟﻊ ﺑﻪ داﺷﻦﺘ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺼﻮص در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ؟
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن از ﺳﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻗﺪر ﴐورت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺘﯽ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻌﻠﯿ�ت ﭘﯿﺶ از ﻣﮑﺘﺐ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ )ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻔﺎل
ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت روز( ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﯿﺸﱰ
ﯾﺎ ﮐﻤﱰ از  25ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ
اﻃﻔﺎل آﻧﻌﺪه واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻫﻔﺘﻪ  15ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻔﻞ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  525ﺳﺎﻋﺎت در ﺳﺎل در ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  3اﻟﯽ  5ﺳﺎل ﻗﺮار داده
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﻮل در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن از ﺗﺮم ﺧﺰاﻧﯽ آن ﺳﺎل ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺳﻦ  3ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر دارد و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ روز ﻫﺎی رﺧﺼﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را اﺣﺘﻮا �ﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪ رﺳﯿﺪه
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
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روز ﻫﺎ و اوﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻗﺎت رﺳﻤﯿﺎت
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  06.30اﻟﯽ  18.00در روز ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺎت  06.00ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  18.30در ﺣﺎل ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  06.30اﻟﯽ  16.30ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ/ﺷﺐ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺐ ﻫﺎ و روزﻫﺎی رﺧﺼﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ اﻃﻔﺎل ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮﻻگ ) (Bolagﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮔﺮدد .ﻫﯿﭻ ﻓﯿﺲ اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺪل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻔﻞ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺧﺬ �ﯽ ﺷﻮد.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ اﻟﺸﻤﻮل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮرم Ansökan om plats i kommunal verksamhet

)ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ در دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

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
ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮل در ﯾﮑﯽ از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﮑﺘﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ� ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﺑﻌﻬﺪه ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ دارای
دو ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﱰﮐﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ وی را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻫ�ن ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ و ﴎﭘﺮﺳﺖ دوم در ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﻮدوﺑﺎش
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ �ﺎﯾﻨﺪ.

داﺧﻠﻪ و ﻗﻄﺎر ﻧﻮﺑﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادر ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻗﻄﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،رد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻔﺎل در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ و ﻣﯿﻞ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﴎﭘﺮﺳﺖ از ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را از ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮرم ) Ansökan om byte av platsﺿﻤﯿﻤﻪ( و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ �ﺎﯾﺪ

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20byt
e%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv

ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ .ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ) Uppsägning av platsﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20av%20
plats.pdf?epslanguage=sv

ﻓﻮرم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻓﯿﺲ( در ﻃﯽ ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﴏف
ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.

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
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( ﻟﻐﻮ �ﺎﯾﺪ.

ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ ﻫﺎ( و ﻣﻘﺮرات
دو ﻋﺪد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﯿﺲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎ ﮐﻤﱰ از  25ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ .از اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻦ
ﺳﻨﯿﻦ  3اﻟﯽ  5ﺳﺎل ﮐﻪ  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻓﯿﺲ اﺧﺬ �ﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﱰ
از  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﯿﺲ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺷﺪه اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻮاﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﻔﻞ و ﻫﻤﭽﻨﺎن دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ) Inkomstuppgiftﺿﻤﯿﻤﻪ( و ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

?http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf
epslanguage=sv
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ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت و ﻗﺮارداد در ﻣﻮرد دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ) Schema/Avtalﺿﻤﯿﻤﻪ( و ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och20%avtal%20f
%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv

ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﻃﻔﻞ و ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺼﺪی در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓ ٔﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻞ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻔﺤﺎت  7ﺗﺎ  9اوراق در ﻣﻮرد ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻓﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﺲ در ﺑﺪل اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺰﯾﻨ ٔﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
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
ﺣﺴﺎب ﻓﺮد ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ/ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
ﮐﺎری ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒ ٔﻪ وﻗﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ از وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ
اوﻗﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در اوﻗﺎت ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺼﻮرت ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﯽ ﻫﻔﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺗﺎ  6ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻬﺪه دارد ﺗﺎ ﻃﻔﻞ
را در ﭼﻮﮐﺎت دوران ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﮑﺘﺐ وﻏﯿﺮه ﺑﯿﺎورد و ﭘﺲ ﺑﱪد.

روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎر روز ﻏﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﻘﺎی
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 .اﻃﻼع در ﺑﺎره روز ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺮﻓ ٔﻪ ﻋﺎدی روز ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺪل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روزﻫﺎ از ﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺷ� ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﴪ �ﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻓﯿﺲ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﴎﭘﺮﺳﺖ 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
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ رﺧﺼﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،رﺧﺘﺼﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺼﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻃﻔﻞ  3ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪاز ٔه  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﺬا و اوﻗﺎت ﴏف ﻏﺬا در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ روزﻣﺮه ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ را اوﻗﺎت ﻏﺬا ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت روز ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ و ﻏﺬای
ﺳﺒﮏ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻄﻮر
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺪه ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎم ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺘﺐ دارای اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﻪ وﺿﻊ
ﺻﺤﯽ )) (Hälsofrämjande förskola och skolaﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮراک
ﻏﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﴏف ﻏﺬا ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اوﻗﺎت ﴏف ﻏﺬا در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن )ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬای ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن دارای
ﴎآﺷﭙﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ )ﻧﻘﺸﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(
اﺑﯿﺴﮑﻮ )(Abisko

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اﺑﯿﺴﮑﻮ )(Abisko förskola

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮﻻگ

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اﻃﻔﺎل ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(Asylförskolan
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ) (Bolags förskolaﺑﺸﻤﻮل ﻧﺎﺗﺲ )(Nattis

ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی )(Jukkasjärvi

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی )(Jukkasjärvi förskola

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

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو )(Karesuandoområdet

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻧﺮﯾﺴﺖ ) ،(Enriset familjedaghemاوﺳﱰا ﺳﻮﭘﯿﺮو )(Östra Soppero
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن رﯾﯿﻨﮓ ﺑﻮﮔﻦ ) ،(Regnbågen förskolaﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو )(Karesuando
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺳﻨﻮﻓﻠﻨﮕﺎن ) ،(Snöflingan förskolaﮐﻮﺗﯿﻨﻦ )(Kuttainen

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ

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

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻟﻮﻣﺒﻮﻟﻮ )(Lombolo

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﯿﺎﳌﺎر ﻟﻮﻧﺪﺑﻠﻮم )(Hjalmar Lundblom förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺟﻮﮐﯿﻠﻦ )(Jökelns förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺠﯿﻦ )(Katanjens förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮﺗﯿﻦ )(Kottens förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣﺒﻮﻟﻮ )(Lombolo förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺳﺘﻠﯿﻦﺘ )(Satelliten förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﯿﻼ ﺑﯿﻮرن )(Språk- och Kulturförskolan Lilla Björn

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮوﺳﺎوارا )(Luossavaara

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮگ ﮐﺮﺳﺘﺎﻟﻦ )(Bergkristallens förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮﻟﺮﺑﯿﯿﻦ )(Bullerbyns förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮﮐﯿﻠﺪارن )(Lokeldarens förskola

ﺗﻮوﻟﻮارا )(Tuolluvaara

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﯿﺎل رﯾﻮن )(Fjällrävens förskola

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ وﺗﺎﻧﺠﯽ )(Vittangiorådet

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺳﻮاﭘﺎوارا )(Svappavaara förskola
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻟﯿﮑﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺗﺎﻧﺠﯽ )(Lyktan förskola
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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
ﻋﺪد ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ )ﺻﻨﻒ  1ﺗﺎ  (6دارای ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در داﺧﻞ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ دوازده ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﻫﻔﺖ ﻋﺪد را ﻣﮑﺎﺗﺐ از ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﯽ
ﺻﻨﻒ  9و ﭘﻨﺞ ﻋﺪد را ﻣﮑﺎﺗﺐ از ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﯽ ﺻﻨﻒ  6ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﱰده ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎ ﺻﻨﻒ ﻧﻬﻢ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺘﻨﻮع از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ و ﺑﺰرﮔﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮد درﺳﯽ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده آﻧﺮا ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزد .در ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﺑﺎ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻮف  7اﻟﯽ  9در ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺻﻨﻮف ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﺮارداد
ﻫﺎی اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣ�ﯾﺖ اﺿﺎﻓﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان دارای ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ اداری دارای ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺗﺨﻨﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣ�ﯾﺖ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﴎﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در راﺳﺘﺎی اﻣﻮر اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﮔ�ﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دور ٔه ﺗﻌﻠﯿ�ت اﺟﺒﺎری
ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در ﺳﻮﯾﺪن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل از ﺗﺮم ﺧﺰان آن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻦ  7ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ وﯾﮋه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﮔﺮ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ دوره ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ آﻏﺎز �ﺎﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد از ﮐﻤﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .اﺟﺒﺎر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺑﺎ
ﺧﺘﻢ ﺗﺮم در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ و اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد در ﻣﮑﺘﺐ وﯾﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل دﻫﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﮔﺮد ﺣﻖ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ �ﺎﯾﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را در ﮐﺮوﻧﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻤﻮن ﺷﺎﮔﺮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ .ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد در ﻋﻮض ﻣﮑﺘﺒﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ،ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ در ﻋﻮض ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘ�ل
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮑﻨﺪ .اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻒ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﴎ از ﺧﺰان ﺳﺎل  2015ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از دوره ﺗﻌﻠﯿ�ت اﺟﺒﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ �ﯽ دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﺗﺎن در ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﮑﺘﺐ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻤﺗﺎس ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرم اﻧﺘﻘﺎل/ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﮔﺮد )) (Inflyttning/inskrivning av elevﺿﻤﯿﻤﻪ( را ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی
ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻮرم

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/INFLYTTNING20%ELEV%20%20100301.pdf?epslanguage=sv

اوﻗﺎت ﴏف ﻏﺬا
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬای ﻣﮑﺘﺐ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص )ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
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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.

اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻌﯿﺾ،
آزار و رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ دارای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از وﻗﻮﻋﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد رخ دﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ را در ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺷﺎن در راﺳﺘﺎی رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
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
ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و اﻣﻦ در ﻣﮑﺎﺗﺐ از اﻋﻢ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺎری ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷ� ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﺎء ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﺮار دارد ،ﺷ� ﭼﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺴﺎﯾﺖ � ،BEOﺎﯾﻨﺪه اﻃﻔﺎل و ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻮره ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

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
ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ و اﻣﻦ را ﻣﯿﴪ ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎوﺟﻮد آن ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﯽ رخ دﻫﺪ ،اﻃﻔﺎل در ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﻪ ﻃﻔﻞ را در ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ/ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،وﻗﺖ در ﻣﺮﮐﺰ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ و رﺧﺼﺘﯽ در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ در ﻣﮑﺘﺐ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯿﻤﻪ اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  1ﺑﺮج ﻧﻬﻢ آن ﺳﺎل ﮐﻪ اﻃﻔﺎل/ﺷﺎﮔﺮدان از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ
و ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻓﺎرغ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺧﺼﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﮐﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز و اﺧﺘﺘﺎم ﺳﺎل
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻋﺪ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﺴﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﴍاﯾﻂ از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻧﺪﮐﯽ
ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﻓﺮزﻧﺪان در ﻫﺮ دو
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺧﺼﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺧﺘﺼﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺧﺼﺘﯽ از ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﴎﭘﺮﺳﺖ آﻧﺮا از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد رﺧﺼﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﺴﺘﺒﺎ ً ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﭙﺎرد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺧﺼﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ذﯾﻞ اﻧﺪ:
• ﻃﻮل ﻏﯿﺎﺑﺖ
• وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺷﺎﮔﺮد
• اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺲ از دﺳﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼﻓﯽ ﺷﻮد
•

رﺧﺼﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻘﺪر ﴐوری اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﺧﻮاﺳﺖ رﺧﺼﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻮرم ) Ledighetsansökanﺿﻤﯿﻤﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﭘﯿﻮﻧﺪ

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

ارزﯾﺎﺑﯽ و �ﺮات
از ﺗﺮم ﺧﺰان ﺻﻨﻒ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﻫﺮ ﺗﺮم از روی درﺟﻪ �ﺮه  Fﺗﺎ � Aﺮه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  Fﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
اﺳﺖ E ،درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و  Aﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآوردن اﻫﺪاف درﺳﯽ را درﺑﺮ دارد .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ �ﺮات ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻫﺪاف درﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
�ﺎﯾﺪ .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
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣ�ﯾﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ ،راه اﻧﺪازی �ﺎﯾﺪ.

ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ )ﻧﻘﺸﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(
اﺑﯿﺴﮑﻮ )(Abisko

اﺑﯿﺴﮑﻮ )(Abisko

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮﻻگ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن

ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی )(Jukkasjärvi

ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی اﺳﮑﻮﻻ )(Jukkasjärvi

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو )(Karesuandoområdet
ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو اﺳﮑﻮﻻ )(Karesuando skola
ﻣﮑﺘﺐ اوﻓﺮی ﺳﻮﭘﯿﺮو اﺳﮑﻮﻻ )(Övre Soppero skola

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ

ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮﮔﺎ اﺳﮑﻮﻻن )(Bergaskolan
ﻣﮑﺘﺐ ﻫﻮﮔﺎﻟﯿﺪ اﺳﮑﻮﻻن )(Högalidsskolan
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﯾﺎﻧﮕﻠﻦ اﺳﮑﻮﻻ )(Triangelns skola

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻟﻮﻣﺒﻮﻟﻮ )(Lombolo

ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ اﺳﮑﻮﻻن )(Nya Raketskolan
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ اﺳﮑﻮﻻن )(Nya Raketskolan

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮوﺳﺎوارا )(Luossavaara

ﻣﮑﺘﺐ ﻟﻮوﺳﺎوارا اﺳﮑﻮﻻن )(Luossavaaraskolan

ﺗﻮوﻟﻮارا )(Tuolluvaara

ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 6
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 6
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 6
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9

ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه

ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 6

ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮوﻟﻮوارا اﺳﮑﻮﻻن )(Tuolluvaaraskolan

ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 6

ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻮاﭘﺎوارا اﺳﮑﻮﻻن )(Svappavaaraskolan
ﻣﮑﺘﺐ وﺗﺎﻧﺠﯽ اﺳﮑﻮﻻن )(Vittanjiskolan

ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 6
ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ  -ﺻﻨﻒ 9

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ وﺗﺎﻧﺠﯽ )(Vittangiorådet
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ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان/ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰد ادار ٔه اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم �ﻮده اﺷﱰاک در دور ٔه آﻣﻮزﺷﯽ
را ﺗﻘﺎﺿﺎ �ﺎﯾﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﮑﺘﻮب ﺣﺎوی وﻗﺖ
و ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ اوﻟﯿﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
آﻧﺮا ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ادﻏﺎم ﮐﺮدن ﺷﺎﮔﺮدان در اﴎع 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.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮرس ﻫﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ،زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن دوم و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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
ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻃﻮری در ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﻌﺪه اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.

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
ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮑﺸﺎف و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در
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؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ،ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء  1و  2ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﻋﻤﻠﯽ �ﺎﯾﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ وﯾﮋه و ﺳﺎﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.

در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﴎ از ﺳﻦ  6ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻟﯽ ﺗﺮم ﺧﺰان ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ  13را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
از ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن �ﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﮐﺮﺜا ً
دارای ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
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اوﻗﺎت رﺳﻤﯿﺎت
ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  06.30اﻟﯽ  18.00در روز ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ اوﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎم،
ﺷﺐ و رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﻨﺎم  Nattisوﺟﻮد دارد.
ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻃﯽ روز ﻫﺎی رﺧﺼﺘﯽ
ﻧﯿﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻃﻮل دوره ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻃﻮل رﺧﺼﺘﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،در دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﯿﺲ وﯾﮋه درﺑﺮ دارد ﻟﻬﺬا درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰام آور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ اﻟﺸﻤﻮل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮرم Ansökan om plats i
) kommunal verksamhetﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ در دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

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

ﻓﻮرم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ  Ansökan om plats på sommarfritidsﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻌﻬﺪه ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ دارای دو ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﱰﮐﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ وی را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻫ�ن ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ و ﴎﭘﺮﺳﺖ دوم در ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﻮدوﺑﺎش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ �ﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ .ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ) Uppsägning av platsﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20av%20
plats.pdf?epslanguage=sv

ﻓﻮرم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻓﯿﺲ( در ﻃﯽ ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﴏف ﻧﻈﺮ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.

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
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( ﻟﻐﻮ �ﺎﯾﺪ.
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ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( و ﻣﻘﺮرات
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻮاﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﻔﻞ ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
اداری ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ) Inkomstuppgiftﺿﻤﯿﻤﻪ( و در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
?http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf
epslanguage=sv

ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﻃﻔﻞ و ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺼﺪی در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓ ٔﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻞ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻔﺤﺎت  7ﺗﺎ  9اوراق در ﻣﻮرد ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻓﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( در ﺑﺪل اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮج روان در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮد ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( در ﺑﺪل اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺑﺮج روان و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﯽ رﺧﺼﺘﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮد ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ وی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎر روز ﻏﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﻘﺎی
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 .اﻃﻼع در ﺑﺎره روز ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺮﻓ ٔﻪ ﻋﺎدی روز ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ
در ﺑﺪل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روزﻫﺎ از ﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺷ� ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﴪ �ﯽ ﺷﻮد.

دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ/ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﴍوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﺮح رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ
اوﻗﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت و ﻗﺮارداد دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم Schema/Avtal
)ﺿﻤﯿﻤﻪ(و ﭘﯿﻮﻧﺪ
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och20%avtal%
20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv

ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻬﺬا ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﺷﯿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻗﺒﯿﻞ ﴍاﯾﻂ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ،آدرس ،ﻋﺎﯾﺪات و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری ﻣﮑﺘﺐ اراﺋﻪ �ﺎﯾﺪ.

ﻣﮑﺘﺐ وﯾﮋه
ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه
ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ رﺷﺪی �ﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر درﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
ﻋﺎدی را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮد وﻓﻖ و ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪت  9ﺳﺎل درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﻣﻮزش در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دو را اﺣﺘﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
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 اﺷﱰاک ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﮕﺬارد.
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ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﻮی
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﻮی ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ �ﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻣﻮزش ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ درﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻮض ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻔﺮادی ،ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ
در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﻮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﭼﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ؟
اداره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ،ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
وﯾﮋه را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺼﺎب
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺣﺎوی ﻣﻌﯿﺎر درﺳﯽ ﺑﻮده و ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل و درﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﺻﻨﻒ  6اﻟﯽ ﺻﻨﻒ  9در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ،ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻﯾﺤﻪ ﺳﻨﺠﺶ �ﺮه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮدی ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺳﯽ ﺿﻢ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮدد .ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه در ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ اﺳﮑﻮﻻن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت دور اﻓﺘﺎده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ �ﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ اﺳﮑﻮﻻن ﺑﺮوﻧﺪ ،ادﻏﺎم در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻋﺎدی ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻟﯿﺴﻪ وﯾﮋه
ﻟﯿﺴﻪ وﯾﮋه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻟﯿﺴﻪ ﮐﻤﻮن ،ﻫﯿﺎﳌﺎر ﻟﻮﻧﺪﺑﻮﻫﻤﺲ اﺳﮑﻮﻻن ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻟﯿﺴﻪ ﻻﭘﻼﻧﺪ ﺟﯿﻤﻨﺎزﯾﻮم اﺳﺖ،
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.

آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﻧﯿﺎز ﻫﺎی وﯾﮋه )(Särvux
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﻧﯿﺎز ﻫﺎی وﯾﮋه ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻤﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادارات آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﻻﭘﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد.

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ در ﺑﻌﻀﯽ ﴍاﯾﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻤﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎره
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ �ﺎﯾﺪ .ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻦ ﺷﺎﮔﺮد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﮐﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻐﻮ
ﮔﺮدد .اﮔﺮ دﻻﯾﻞ وﯾﮋه اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮرم ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺎره ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﻮرد در ﺟﺰوه ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ Regler för skolskjutsar
)ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ )) (Ansökan om skolskjutsﺿﻤﯿﻤﻪ(
در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس 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.
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ﮐﺎرت ﺑﻮس/ﺳﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺷ� ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮس ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل درﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ� ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﻦﺘ ﮐﺎرت ﺑﻮس ﮐﻪ ﻗﺒﻼ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﴐورت ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷ� �ﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﯾﻨﺪه ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاﻇﺐ ﮐﺎرت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ!
اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺗﺎن ﮔﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻃﻮری آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ اداری ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ  50ﮐﺮون ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻃﯽ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺳﻔﺮ را درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻃﯽ روز ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﺮا در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زﺑﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺘﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن – ﺣ�ﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻫﻤﮑﺎری �ﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل دارای زﺑﺎن ﻣﺎدری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮﯾﺪی ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﮑﺸﺎف اﻋﻢ در زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی و زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن دارای زﺑﺎن ﻣﺎدری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮﯾﺪی ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﮑﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﮑﻠﻢ اﻋﻢ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ،ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻃﻔﺎل در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﻪ �ﺎﯾﺪ.
اﻫﺪاف و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ  9ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد" :زﺑﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن و
اﻧﮑﺸﺎف ﻫﻮﯾﺖ ،ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪن رﺷﺪ زﺑﺎن ﻫﺮ ﮐﻮدک اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮد و ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را رﺷﺪ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﱰ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻬﺎرت در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای زﺑﺎن ﻣﺎدری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮﯾﺪی اﻋﻢ زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را
اﻧﮑﺸﺎف دﻫﻨﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  13ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد" :ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻔﻞ دارای
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" .

ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺛﺎﻧﻮی  -آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﻣﺎده  10ﻓﺼﻞ ) 7ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ( /ﻣﺎده  19ﻓﺼﻞ ) 15ﻟﯿﺴﻪ( ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد" :ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﴎﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﻮﯾﺪی زﺑﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ
ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن روزﻣﺮه در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ و
.1
ﺷﺎﮔﺮد دارای ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﺑﺎن )در ﺳﻄﺢ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ( و دارای ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎن
.2
)در ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺴﻪ( ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎوﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ زﺑﺎن را روزﻣﺮه در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری را وﺿﻊ �ﺎﯾﺪ.
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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آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﺷ�ر ﻣﯽ رود .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻘﻮﯾﻪ و رﺷﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،ﻫﻮﯾﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ زﺑﺎن در
ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدی ﺣﻖ دارد در ﻣﮑﺘﺐ از آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﴎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﻮﯾﺪی زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ،زﺑﺎن ﻣﻌﺎﴍت روزﻣﺮه ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﻬﺎرت ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮد در اﯾﻦ زﺑﺎن را در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ �ﺎﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﻣﺎدری
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .وﺳﻌﺖ آﻣﻮزش از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﯾﮏ زﺑﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در
اﯾﻦ ﮐﻤﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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
وﺟﻮد دﻻﯾﻞ وﯾﮋه در دو زﺑﺎن آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت 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.
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری را ﻋﺮﺿﻪ �ﺎﯾﻨﺪ.

زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺘﯽ
زﺑﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﯿﺎﻧﮑﯿﻠﯽ )ﻓﻨﻠﻨﺪی ﺗﻮرﻧﯿﺪال( ،ﻓﻨﻠﻨﺪی ،ﺳﺎﻣﯽ ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺐ و ﺟﯿﺪﯾﺶ اﻧﺪ.
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 ﮐﻤﱰ از ﭘﻨﺞ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﮐﻤﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻟﺴﺎن زﺑﺎن ﻣﻌﺎﴍت روزﻣﺮه ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻫﺪ.

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

?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 ﭘﯿﴩﻓﺖ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد
ﺣ�ﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ وﻗﺎﯾﻮی و ﺗﻘﻮﯾﻪ وﺿﻊ ﺻﺤﯽ دارد و در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان
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
داده رﺷﺪ ﺷﺎﮔﺮدان را در ﻗﺒﺎل اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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.
ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻟﯿﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﻣﯽ واﻗﻊ ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو و ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو ،وﺗﺎﻧﮕﯽ و اﺑﯿﺴﮑﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت ﴎﺣﺪی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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 ﭘﯿﴩو و اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه
ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﯿﻢ ﺻﺤﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی وﺿﻊ ﺻﺤﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﭼﻬﺎر ﻧﻘﺎط اﺗﮑﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان:
-

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻧﻔﻮذ ﻃﻔﻞ/ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﯿﻦ ﮔﺬار دور ٔه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﮑﺘﺐ و ﻧﻮع ﻣﮑﺘﺐ
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ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﯽ/ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف دارای ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺷﺎﮔﺮدان/اﻃﻔﺎل را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮ/ﴎ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﺮس ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﻌﻠﻢ/ﻣﺮﺑﯽ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ راﻫﻨ�ی اﻣﻮر
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ) (SYVﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣ ٔﻪ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ،ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ.

ﻟﯿﺴﻪ
دو ﻋﺪد ﻟﯿﺴﻪ در ﮐﺮوﻧﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻟﯿﺴ ٔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺎﳌﺎر ﻟﻮﻧﺪﺑﻮﻫﻤﺲ اﺳﮑﻮﻻن ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ آﻧﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻻﭘﻼﻧﺪ ) (Lapplands gymnasiumرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ
ﺑﯿﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﻻﭘﻠﻨﺪ ﻗﺮار دارد.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻻﭘﻼﻧﺪ ) (Lapplands gymnasiumﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﮔﯿﻠﯿﻮاری ،ﺟﻮﮐﻤﻮک و ﭘﺎﺟﺎﻻ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﯾﮏ ﻟﯿﺴ ٔﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻨﺎم رﯾﻤﺪﺟﻤﻨﺎزﯾﺖ  Rymdgymnasietﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ذﯾﻞ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ:
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﻨﯿﮏ  -در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ  -در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﺷﻨﺎﺳﯽ

دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺣﺎﻻ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ) (Kiruna lärcentraدر  Kunskapsparkenوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨ�ﯾﯽ در اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد.
ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﮔﯿﻠﯿﻮاری ،ﺟﻮک ﻣﻮک ،ﮐﺮوﻧﺎ و ﭘﺎﺟﺎﻻ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﻻﭘﻠﻨﺪ
) (Lapplands kommunalförbundرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
دﻫﺪ و اﻫﺎﻟﯿﺎن ﮐﻤﻮن را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل آﻣﻮزش ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ) ،(Komvuxآﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪی
ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯿﺎن )اﯾﺲ اﯾﻒ ای( ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره راﺟﺴﱰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ) ،(PULﻣﺴﺌﻮل ﺳﺠﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﮐﻮاﯾﻒ ﺷﺎن در ﺳﺠﻞ درج ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد .اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻃﻔﻞ ،ﺷﺎﮔﺮدان و واﻟﺪﯾﻦ را راﺟﺴﱰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﻃﻔﺎل ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دوره اﺟﺒﺎری آﻣﻮزش ،ﻟﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮدان� ،ﺮات ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ،ﺣﺎﴐی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی اﻧﮑﺸﺎف دارای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺘﺒﯽ وﻏﯿﺮه
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﺳﺠﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺷ�ر ﻣﯽ رود .اﻣﺜﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻧﺎم ،ﺻﻨﻒ و ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،
آدرس ،ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ زﺑﺎن� ،ﺮات ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ وﻏﯿﺮه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﻣﻮرد
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻮرم ﻫﺎ
ﺗﺨﻠﺺ = ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻧﺎم = ﻧﺎم ﺗﺨﺎﻃﺐ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ = ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ )ﺳﺎل  -ﺑﺮج  -روز  -ﺷ�ره ﻣﺨﺼﻮص(
آدرس  /آدرس ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﻔﻮس = ﮐﻮﭼﻪ  +ﺷ�ره
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ = ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل 123 45 ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺘﯽ = ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل Kiruna

آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﺳﺖ = آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﻣﺒﺘﻼی ﮐﺪام ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺳﺖ
آﯾﺎ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺖ = آﯾﺎ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﯿﺮ ،ﮔﺮده
زﺑﺎن ﻣﺎدری = زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ = آﯾﺎ ﺣ�ﯾﺖ در زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ/ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﻠﻮب = ﮔﺰﯾﻨﻪ اول در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ = ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﻣﺮوز
ﴎﭘﺮﺳﺖ = ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر
اﻣﻀﺎء = ﻧﺎم ﺑﻄﻮر دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ
ﻋﺎﯾﺪ = ﭘﻮل ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺎش ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه = ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﻔﻞ ﺗﺎن در ﻣﮑﺘﺐ
دﻟﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺘﺐ = ﻃﻔﻞ ﺗﺎن ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺎز دارد

کمون کرونا

اداره فرهنگ و معارف

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪ ٔه ﮐﻤﻮن
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎوب ﻃﻔﻞ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ از ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﺤﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﯽ ﻃﻔﻞ ﯾﮏ ﻓﻮرم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﻔﻞ

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

ﻧﺎم

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن


آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﻣﺒﺘﻼی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 ﺑﻠﯽ  ﻧﺨﯿﺮ
 ﻧﺨﯿﺮ
 ﺑﻠﯽ
ﺣ�ﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ؟
 ﻧﺨﯿﺮ
 ﺑﻠﯽ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ

آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

زﺑﺎن ﻣﺎدری

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﯾﮋه

ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﺳﺎل  -ﺑﺮج  -روز  -ﺷ�ره ﻣﺨﺼﻮص(
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﮑﺘﺐ
ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﺳﺎل  -ﺑﺮج  -روز  -ﺷ�ره ﻣﺨﺼﻮص(
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﮑﺘﺐ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﻀﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﻀﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

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

کمون کرونا

اداره فرهنگ و معارف

ﻓﯽ ﻃﻔﻞ ﯾﮏ ﻓﻮرم

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﻔﻞ

ﻧﺎم

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

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﴎﭘﺮﺳﺖ

ﻧﺎم

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

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﻨﺰل

ﺧﻮاﻫﺶ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

آدرس ﭘﺴﺘﯽ
اﯾﻤﯿﻞ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن


ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ


ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

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

کمون کرونا
اداره فرهنگ و معارف

ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ

ﻓﯽ ﻃﻔﻞ ﯾﮏ ﻓﻮرم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﻔﻞ

ﻧﺎم ﻃﻔﻞ

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

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﴎﭘﺮﺳﺖ

ﻧﺎم

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

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﯾﻤﯿﻞ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻣﺪت آﮔﻬﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻃﻼع اﺳﺖ.
ﻓﯿﺲ اﻟﯽ آﺧﺮ ﻣﺪت آﮔﻬﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج ﻓﻮق ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ

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

ﺗﯿﻠﻔﻮن/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﺗﯿﻠﻔﻮن/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

کمون کرونا

اداره فرهنگ و معارف

اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻮاﯾﺪ
ﻣﻌﺘﱪ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﺎل

ﻣﺎه
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺸﱰک

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه  1ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ )ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺎﮐﺘﻮر(
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
آدرس



ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﺳﺎل -ﺑﺮج -روز  -ﺷ�ره ﻣﺨﺼﻮص(
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﻨﺰل

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه  2ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

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

ﻧﺎم
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

آدرس
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﻨﺰل

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﮑﺘﺐ
زوج /زوﺟﻪ/ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ )اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺪرج ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ(
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
آدرس

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﻨﺰل

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻔﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ
ﻃﻔﻞ 1

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

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

ﻃﻔﻞ 2

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

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

ﻃﻔﻞ 3

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

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

ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادر ﻣﺸﻤﻮل در ﮐﻮﭘﺮاﺗﯿﻒ

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

1

ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ از ﮐﴪ ﻣﺎﻟﯿﻪ
ﴎﭘﺮﺳﺖ  1ﮐﺮون در ﻣﺎه

ﻣﺰد و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام

+

ﴎﭘﺮﺳﺖ  2ﮐﺮون در ﻣﺎه

+

ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﮐﺮون در ﻣﺎه

+

ﺣﻘﻮق ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﮑﺎری

+

+

+

ﺣﻘﻮق ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺼﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ

+

+

+

ﺣﻘﻮق در اﯾﺎم رﺧﺼﺘﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ

+

+

+

ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪ )وﻟﯽ ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﮐﻮدک(

+

+

+

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر +

+

+

ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﯾﺪ )ﻣﺜﻼ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه +

+

+

=

=

=

از ﻓﺮزﻧﺪ وﻏﯿﺮه(

ﺟﻤﻠﻪ

ﮐﻤﻮن ﺣﻖ ﮐﻨﱰل ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﯾﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ دارد.
ﻋﻤﺪا ً اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﺟﺎی در ﺳﺎﺣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﮔﺮدد.

از ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج ﻓﻮق ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺗﺎرﯾﺦ
ﴎﭘﺮﺳﺖ 1
ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

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

2

کمون کرونا

اداره فرهنگ و معارف

�
آموز�
تقسیم اوقات/موافقه نامه در مورد اطفال در سن شمول در کودکستان ،مرکز اوقات فراغت یا مراقبت
�
� طفل یک فورم.
�
شناسای )سال ،برج ،روز  -شماره مخصوص(
شماره
نام
نام خانواد�
ی
آدرس

آدرس �
پسی منطقه

شماره تیلفون

از این تاریخ قابل اجرا است

شمولیت

فا�تور �
مش�ک

به خاطر داشته باشید :
تعداد هفته
• تقسیم اوقات باید شامل اوقات آوردن و بردن باشد.
• هر گاه تقسیم اوقات یک هفته یی داشته باشید فقط هفته  1را خانه پری �نید
• 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.
هفته 1

هفته 2

دوشنبه
سه شنبه
چھارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
هفته 4
دوشنبه
سه شنبه
چھارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

هفته 5

تاریخ دوشنبه در هفته
�
صوری تقسیم
آغازین در
اوقات چندین هفته یی

هفته 3

هفته 6

در صورتیکه ارائه تقسیم اوقات ممکن نباشد اوسط به �ار برده شود___________________ :ساعات در هفته
سایر اط�عات

صحت اط�عات فوق تصدیق می شود
تاریخ

امضای �پرست 1

شماره تیلفون

تاریخ

امضای �پرست 2

شماره تیلفون

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



کمون کرونا
تجدید اط�عات بتاریخ 2016/02/03

اداره فرهنگ و معارف

ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
و
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ(
در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻃﻔﺎل و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ،105 § ،11/06/2015
ﻣﻌﺘﱪ از ﺗﺎرﯾﺦ 01-07-2015
1

ﻣﺤﺘﻮا
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻃﻔﺎل  1ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ

ﺻﻔﺤﻪ 3

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

ﺻﻔﺤﻪ 3
ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﮑﺘﺐ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

داﺧﻠﻪ و ﻗﻄﺎر ﻧﻮﺑﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 4

دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺻﻔﺤﻪ 5

رﺧﺼﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎ

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 5

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﻤﻮل

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﴍاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ/ﺧﺎﻧﻮاده

ﺻﻔﺤﻪ 5

روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ

ﺻﻔﺤﻪ 8

ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ  -ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 9

2

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

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻃﻔﺎل  1ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل در ﺳﻨﯿﻦ  1ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺮﺧﺼﯽ وﻻدی ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و وﻗﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد .ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
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
ﻣﻨﺪرج ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،98 Lpfö ،و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﺗﻘﻮﯾﻪ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل  1ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ )ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻔﺎل ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت روز(
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﺒﺎدل ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻔﺎل ﻃﯽ
ﺳﺎﻋﺎت روز ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ از ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺐ ﻫﺎ و روزﻫﺎی رﺧﺼﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ اﻃﻔﺎل ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮﻻگ ) (Bolagﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ ﻓﯿﺲ اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺪل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻔﻞ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺧﺬ �ﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ
اﻃﻔﺎل آﻧﻌﺪه واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻫﻔﺘﻪ  15ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  525ﺳﺎﻋﺎت در ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺮم ﺧﺰاﻧﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﯿﻦ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ �ﯽ ﺗﻮان از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻔﻞ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ در داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮم ﺧﺰاﻧﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺳﻦ  6ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻟﯽ ﺗﺮم ﺑﻬﺎری ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ  13ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻮف آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﮐ�ل و اﻤﺗﺎم
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ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﺮی ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎف و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮدد.

ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻃﯽ ﻣﺪت رﺧﺼﺘﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( درﺑﺮ دارد .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ﻣﺨﺼﻮص:
" "Ansökan om platsﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮﯾﻀﻪ اﻟﺰام آﻣﻮر اﺳﺖ.

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
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﮐﻮﭘﺮاﺗﯿﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﮐﻮﭘﺮاﺗﯿﻒ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن /ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادر ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻔﺎل در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻗﻄﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،رد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از  06:30اﻟﯽ  18:00اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ
 06.00اﻟﯽ  18.30ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان/ﴎﻣﻌﻠ�ن ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  06:30اﻟﯽ  16:30ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ و ﻗﻄﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
اﻃﻔﺎل در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻟﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮوﻟﻮارا  Tuolluvaaraرا ﻧﯿﺰ
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﺴﮑﻮﻧﻪ ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی  Jukkasjärviﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﴍﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﻮن از ﻟﺤﺎظ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از اﺑﯿﺴﮑﻮ ) ،(Abiskoﺳﻮاﭘﺎوارا ) ،(Svappavaaraوﯾﺘﺎﻧﮕﯽ ) ،(Vittangiاوﻓﺮی ﺳﻮﭘﯿﺮو )(Övre Soppero
و ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو ) (Karesuandoاﻧﺪ.
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم آﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد" :درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮن"Ansökan om ) .

 (plats i kommunal verksamhetﻓﻮرم از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻤﻮن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺎﻣﻮر اداری ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ،
ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﯾﺎ از ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ دﻓﱰ 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 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
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ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﻤﻮل ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻗﻄﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،رد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دور ٔه آﺷﻨﺎ ﺳﺎزی راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد .دور ٔه آﺷﻨﺎ ﺳﺎزی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ را درﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻮع و ﻃﺮز اﺟﺮای دور ٔه آﺷﻨﺎ ﺳﺎزی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﮐﺎری ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒ ٔﻪ وﻗﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ از وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در اوﻗﺎت ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺼﻮرت ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﯽ ﻫﻔﺘﻪ،
وﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺗﺎ  6ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻬﺪه دارد ﺗﺎ ﻃﻔﻞ را در ﭼﻮﮐﺎت دوران ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﮑﺘﺐ وﻏﯿﺮه
ﺑﯿﺎورد و ﭘﺲ ﺑﱪد.

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

رﺧﺼﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ رﺧﺼﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،رﺧﺘﺼﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺼﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻃﻔﻞ  3ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪاز ٔه  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ .آﮔﻬﯽ از ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اداری اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( در ﻃﯽ ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﴏف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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
ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻋﺮﯾﻀﻪ و ﮔﺰارش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻌﻬﺪه ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ
ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺸﱰک ﯾﺎ ﺟﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﴍاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ/ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﻔﻞ/اﻃﻔﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﺠﺮد و ﻫﻤﴪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻤﴪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﱰک داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫ�ن ﯾﮏ در ﺳﺠﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
ﻧﻔﻮس درج ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﴪان دارای اﻃﻔﺎل ﻣﺸﱰک و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﱰک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﻓﯿﺲ از روی ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺷﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﺎن دارای ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﱰک ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﻮن ﺑﴪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺰد ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺧﻮد ﺑﴪ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ دو ﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫ�ن ﯾﮏ ﻃﻔﻞ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺣﺪاﮐﺮﺜ در ﺑﺪل ﺷﻤﻮل ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎر روز ﻏﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﻘﺎی 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 .اﻃﻼع در ﺑﺎره روز ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺮﻓ ٔﻪ ﻋﺎدی روز ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺪل
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روزﻫﺎ از ﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺷ� ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﴪ �ﯽ ﺷﻮد.

ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻓﯿﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺷﻮرای ﺷﻬﺮداری اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﻃﻔﻞ و ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﺻﻄﻼح ﻋﻮاﯾﺪ ﭘﺎﯾ ٔﻪ اﺧﺬ ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎش ﻗﺒﻞ از ﮐﴪ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻋﻮاﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﺷﻐﻞ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ درآﻣﺪ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ(
ﮐﻪ در ﻓﻮرم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺲ در ﺑﺪل اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 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 ﺣﺴﺎب ﻓﺮد ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دو ﻋﺪد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﯿﺲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎ ﮐﻤﱰ از  25ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ.
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
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،در ﺑﺮج روان در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮد ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻃﻔﻞ
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
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮد ﺗﴫف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﻃﻔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪٔ اﺧﺬ ﻓﯿﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
•
•
•
•
•

ﻣﻌﺎش ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺸﻤﻮل ﺣﻘﻮق اﺿﺎﻓﻪ ،اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﮐﴪ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﻟﯽ
ﺣﻘﻮق از اداره ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘ�ﻋﯽ )ﻗﺎﺑﻞ ﮐﴪ ﻣﺎﻟﯿﺎت( :ﺣﻘﻮق واﻟﺪﯾﻦ /ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ /ﺣﻘﻮق ﻣﺮﯾﻀﯽ/
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه از ﻓﺮزﻧﺪ )ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ( /ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪ )ﻧﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻃﻔﺎل(.
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎری /ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از اﻃﻔﺎل ﺑﯽ ﴎﭘﺮﺳﺖ
6

در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻮاﯾﺪ ﮔﺰارش داده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻮاﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻮاﯾﺪ را ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ اراﺋﻪ
�ﯽ دارﻧﺪ ،در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز/ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﻮل در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن /ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ /ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺲ در ﺑﺪل ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ
در ﻣﺎه اول/آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ  30روز اﺳﺖ.
از ﻋﻮاﯾﺪ ﭘﺎﯾ ٔﻪ اﺧﺬ ﻓﯿﺲ ﻣﺼﺎرف ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ اوﻻد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﴪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ اوﻻد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﴪ ﻣﺼﺎرف را ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدآوری ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﴍﮐﺖ اﺟﺮای ﻗﺮﺿﺪاری )اﯾﻨﮑﺎﺳﻮ( واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ ﮔﺮدد و ﻓﺴﺦ ﺷﻤﻮل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﻤﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﺑﻘﯿﻪ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﺎدﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻔﺎل و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻓﯿﺲ ﺟﱪان ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ  30روز اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺎﺑﺖ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺪام ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻓﯿﺲ ﺻﻮرت �ﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده  9ﻓﺼﻞ  2ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﺣﻖ دارﻧﺪ از  15ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
از اﻃﻔﺎل ﺗﺎزه وارد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه اﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ اﻃﻔﺎل ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﻀﺎوت ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻃﻔﻞ اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده  a8ﻓﺼﻞ  2ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﯿﺲ اﺧﺬ �ﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﺸﱰ از  15ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﯿﺲ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺷﺪه اﺧﺬ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺷﻤﻮل در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﺮم ﺧﺰان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺳﻦ  3ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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.
ﺣﻖ اﻻﺟﺮت )ﻓﯿﺲ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻋﻮاﯾﺪ و ﺗﺤﻮﻻت در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﻮاﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ از روز ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.
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ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ از ﺗﺎرﯾﺦ 2016/01/01
ﻓﯿﺲ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻓﯿﺼﺪی ﻫﺎی ﻗﺮار ذﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،اﺳﺖ .ﻓﯿﺲ  12ﻣﺎه در ﺳﺎل
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.
ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻞ وﻗﺘﻪ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻃﯽ  25ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ  -ﭘﺎره وﻗﺘﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ آﺗﯽ اﺳﺖ:
ﻃﻔﻞ 2
ﻃﻔﻞ 1

ﻃﻔﻞ 3

ﻃﻔﻞ 4

 3ﻓﯿﺼﺪ

 2ﻓﯿﺼﺪ

 1ﻓﯿﺼﺪ

راﯾﮕﺎن

 2,1ﻓﯿﺼﺪ

 1,4ﻓﯿﺼﺪ

 0,7ﻓﯿﺼﺪ

 2,25ﻓﯿﺼﺪ

 1,5ﻓﯿﺼﺪ

 1ﻓﯿﺼﺪ

 1,6ﻓﯿﺼﺪ

 1,05ﻓﯿﺼﺪ

 0,7ﻓﯿﺼﺪ

”

 0,75ﻓﯿﺼﺪ

 0,5ﻓﯿﺼﺪ

راﯾﮕﺎن

 1ﻓﯿﺼﺪ

 1ﻓﯿﺼﺪ

راﯾﮕﺎن

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻌﺪه اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ
 1ﻓﯿﺼﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 15 ،ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

 2ﻓﯿﺼﺪ

”
راﯾﮕﺎن

ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻣﻌﺎش ﺑﺮای اﺧﺬ ﻓﯿﺲ  43760ﮐﺮون در ﻣﺎه اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻓﯿﺲ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ وﻗﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 1313 ،ﮐﺮون اﺳﺖ.
اﻃﻔﺎل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاه در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮑﺘﺐ ،ﴍوع از ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ) (1ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻃﻔﻞ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﯾﮏ ﻃﻔﻞ در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺼﻮرت ﻓﯿﺲ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ اول در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻓﯿﺲ
ﺑﺮای ﻃﻔﻞ دوم در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺣﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﴍح ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ )ﯾﺎ اﺣﺘ�ﻻ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻋﻮاﯾﺪ(  xﻓﯿﺼﺪی ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ = ﻓﯿﺲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ.
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ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ  -ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻟﻮﺳﺎوارا ) ،(Luossavaaraﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮﮐﯿﻠﺪارن ) ،(Lokeldarenﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﻮﮔﺎﻟﯿﺪ )،(Högalid
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮﻟﺮﺑﯿﻦ ) ،(Bullerbynﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮی ﮐﺮﺳﺘﺎﻟﻦ ) (Bergkristallenو ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺑﯿﺴﮑﻮ ) (Abiskoو ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ )ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻔﺎل ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت روز(:
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن 0980-702 41

آن ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪرﺳﻮن
اﯾﻤﯿﻞ Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.se
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺮﯾﺎﻧﮕﻠﻦ ) ،(Triangelnﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن رﯾﭙﺎن ) ،(Ripanﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﮐﻦ ) ،(Backenﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻓﯿﺎﻟﺖ ) ،(Fjälletﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯽ ) ،(Thuleﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻧﻮرﺷﯿﻨﺖ ) (Norrskenetو ﮐﻮﭘﺮاﺗﯿﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﯿﺮﮐﻠﻮﻓﺮن ):(Fyrklövern
ﺗﯿﻠﻔﻮن 0980-700 99

ﮐﺎرﯾﻦ ﮐﺎرﻟﺴﻮن
اﯾﻤﯿﻞ Karin.Carlsson@kommun.kiruna.se
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ راﮐﯿﺖ ) ،(Raketﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻟﯿﻼ ﺑﯿﻮرن ) ،(Lilla Björnﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺟﻮﮐﯿﻠﻦ )،(Jökeln
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺠﯿﻦ ) ،(Kastanjenﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮﺗﯿﻦ ) ،(Kottenﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﯿﺎﳌﺎر ﻟﻮﻧﺪﺑﻠﻮم )(Hjalmar Lundbohm
و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮﻻگ ) ،(Bolagﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﯿﺎل رﯾﻮن ) (Fjällrävenو ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی ):(Jukkasjärvi
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن 0980-705 12
اﯾﻮا اﯾﻨﺒﺎک ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن
اﯾﻤﯿﻞ Eva.Enback@kommun.kiruna.se

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﻮﮔﺎﻟﯿﺪ ) (Högalidو ﺑﯿﺮﮔﺎ )(Berga
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن 0980-702 40
آﯾﺠﺎ ﺟﻮﮐﯽ
اﯾﻤﯿﻞ Eija.Joki@kommun.kiruna.se

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻮوﻟﻮارا ) (Tuolluvaaraو ﺟﻮﮐﺎس ﯾﺎروی )(Jukkasjärvi
ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن 0980-702 64

آن ﮔﺮد ﮔﻮﻧﯿﻼﺳﻮن
اﯾﻤﯿﻞ Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.se

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ ) (Vittangiو ﺳﻮاﭘﺎوارا ) ،(Svappavaaraﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻟﯿﮑﺘﺎن )(Lyktan
و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺳﻮاﭘﺎوارا ):(Svappavaara
ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن0980-706 85 :
ﺗﯿﺮﯾﺴﯿﺎ ﯾﻮﺣﺎﻧﺴﻮن ﺑﻠﯿﻨﺪ
اﯾﻤﯿﻞ Teresia.Johansson-Blind@kommun.kiruna.se

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻃﻔﺎل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎرﯾﺴﻮاﻧﺪو ) (Karesuandoو اوﻓﺮی ﺳﻮﭘﯿﺮو ) ،(Övre Sopperoﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن رﯾﯿﻨﮓ ﺑﻮﮔﻦ
) ،(Regnbågenﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺳﻨﻮﻓﻠﻨﮕﺎن ) (Snöflinganو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾ�ﯾﺴﺘﯿﺖ ):(Enristet
ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن0980-756 43 :

ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﻠﯿﻨﺪ
اﯾﻤﯿﻞ Maria.Blind2@kommun.kiruna.se
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کمون کرونا
اداره مراقبت اطفال و تعلیم و تربیه

کودکستان و م�تب دارای اقدامات جھت تقویه
س�مت جسمی و روحی
پالی� برای کمون کرونا

اگ�ی
فر ی

صحت

خاطر جمعی

�
تندرسی
کودکستان و م�تب دارای اقدامات جھت تقویه
�
تندرسی را می توان به شیوه های متعدد تعریف کرد .در این جزوه امنیت و مشارکت ،محیط ی ن
ف�ی� ،حرکت و غذا مورد
توجه قرار می یگ�ند.
امنیت و مشارکت :یک محیط باز ،اسان یگ� و �
اح�امانه ی ن
بن کود�ان و بزرگسا�ن که تحمل برای ��ایط انفرادی هر شخص
ن
یعی اینکه شخ� فرصت داشته باشد که همان ک� که است باشد .این منجر به انکشاف برای اعم اطفال و بزرگسا�ن می

وقی که ما برداشت و �
گردد و عزت نفس را استح�ام می بخشد� .
اح�ام در برابر یکدیگر نشان می دهیم خود مان احساس
ر �
احی کرده از دانش و مھارت های جدیدی بھره مند می شویم.
تاث� بر محیط جاییکه این فعالیت ها
تاث� بر محتوای �ار و فعالیت در حدود اهداف مندرج نصاب تعلیمی و همچنان ی
ی
جنبه عم� را دربر می یگ�ند.
محیط ی �
ف�ی� باید تشویق �ننده ،پاک و شاداب و سطح صدا ی ن
پاین باشد و جای باشد که اعم کود�ان و بزرگسا�ن در
آن احساس ر �
احی و با هم �
معا�ت �نند .اتاق ها از قبیل سالون طعامخوری ،رستوران ،اتاق تفریح و محوطه های
گردهمای بدیھی برای بزرگسا�ن ،کود�ان و نوجوانان باشند.
م�تب باید نقاط
ی
بدی و حرکت :فعالیت ن
فعالیت ن
بدی منظم موجب احساس ر �
احی در ی ن
بن اعم کود�ان و نوجوانان می شود .ک�
بیش� برخوردار می باشد و بدین ترتیب می تواند �
توانای �
بیش� حرکت می �ند از صحت �
که �
بیش� تمرکز و دقت
بھ� و ی
ن� مفید می باشد .به همه کود�ان باید زمینه فعالیت ن
نموده دانش کسب �ند .حرکت برای س�مت روحی ی ن
بدی روزانه
و حرکت مساعد ساخته شود.
�
تندرسی ،س�مت و انکشاف اطفال ی ن
تعین �ننده است.
غذا و اوقات �ف غذا برای
یادگ�ی مواجه می باشد.
ک� که گرسنه باشد به دشواری در تمرکز کردن و در نتیجه در ی

غذای باکیفیت در کودکستان و م�تب بدین معناست که همه غذاهای که نه تنھا در وقت چاشت بلکه صبحانه ،غذای سبک
ن
�اف�یا پیشکش می شوند ،ن
میای و غذا های که در �
غذای و خوش مزه می باشند.
غی از لحاظ مواد ی

مقدمه
تصور کودکستان/م�تب در کرونا امنیت ،مشارکت و خاطر جمعی در باره آینده است.
�
ین
در قانون معارف ی ن
تندرسی،
همچنن تقویه
چنن بیان شده است" :منظور از تعلیم و تربیه بخشیدن دانش و مھارت ها و
یادگ�ی است".
انکشاف همه جانبه و میل مادام العمر به ی
در طرح مح� برای م�اتب واقع کمون کرونا ی ن
چنن تحریر گردیده است" :م�تب باید فعالیت خود را طوری انجام دهد که
�
هر شاگرد ارزش عادات پسندیده غذا ،حرکت و یک زند� سالم را درک �ند".

خط �
م� برای تقویه وضع صحی
یعی یک محل جاییکه وظیفه �
یادگ�ی است ن
مش�ک همه پرسونل ایجاد یک محیط آموزنده
کودکستان و م�تب یک محل برای ی
برای اطفال و نوجوانان باشد.

محیط آموزنده موثر از تعادل ی ن
بن آموزش ،خاطر جمعی و وضع صحت به منظور رسیدن به اهداف و آسایش ،بحث می �ند.
�
همبست� واضح و مثبت ی ن
بن دانش و وضع صحی وجود دارد.
یک

�
�
س�می را در اولویت قرار می دهد و اطمینان
تندرسی و
یک کودکستان و م�تب دارای اقدامات جھت تقویه وضع صحی،
حاصل می نماید که این طرز تفکر بر �ا� طرز العمل کودکستان و م�تب حاکم باشد.
تندرسی یک امر �
�
مش�ک در تمامی ساحات فعالیت یک کودکستان/م�تب موثر
م�حظه و توجه به
به شمار می رود.
پیگ�ی قرار می یگ�ند.
فعالیت ها جھت تقویه وضع صحی در کودکستان/م�تب در گزارش سا�نه مورد ی
پالی� حسب ن�ورت مورد ن
بازبیی قرار می یگ�د.

پیشنھادات در مورد �گرمی ها
امنیت و هم�اری
•
•
•

بزرگسا�ن باید در ی ن
حن تفریح و �گرمی ها در هوای آزاد بطور نمایان حضور داشته باشند

اتاق تبدیل لباس/حمام و تشناب ها طوری طراحی شده باشند که حفاظت از حریم شخ� افراد را ی ن
تامن �ند
ارتباطات قابل اعتماد در ی ن
بن اطفال و بزرگسا�ن ایجاد گردند تا از طریق بازی و آموزش م�المه دوجانبه
را تشویق �ند

•

ارگ�ی باید می� گردد
فرصت تامل یپ�امون طرز قر 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
•
•
•
•

وی که به فعالیت ن
محیط یب� ن
بدی تشویق می نماید
محیط یب� ن
س�ی کردن وقت در هوای آزاد اطفال خاطر �ای و مھارت های که ع�قه
وی آموزنده؛ از طریق �
�
ند� در هوای آزاد را ی ن
انگ�ه دهد
دوام دار با ز
مضامن با �گرمی ها در هوای آزاد با توجه و در نظر � ن
ین
گرفن اهداف برنامه در� ،ادغام گردند گزینه های
که شاگرد انتخاب می نماید ،را می توان بمنظور تقویه وضع صحی مورد استفاده قرار داد
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 ن
�ا� برای �ف غذا در اوقات برنامه ریزی شده ،منظم و ثابت

غذای مخصو� دارند ،باید خود را یپ�امون �ف غذا )در ی ن
حن نان چاشت،
همه بشمول آنعده افراد که رژیم ی
س� و سیاحت ،غذای سبک ن
میای( در کودکستان و م�تب خاطر جمع و نانگران احساس �نند.
ی

وغ�ه و نوشابه پاک بوده و به اندازه محدود به م�ف کیک و �لچه و سایر
ش� نیی ،چپس ی
کودکستان و م�تب از ی
ش�ین اجازه داده می شود.
محصو�ت ی

•

ارگ�ی مثبت
اوقات �ف غذا آموزنده بدین معناست که اطفال و بزرگسا�ن غذا را به منظور ایجاد یک طرز قر ی
یپ�امون م�ف غذا باهم یکجا م�ف می �نند
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اوﻗﺎت ﴏف
ﻏﺬا در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن

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

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  23اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  11ﻋﺪد اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺨﻦﺘ ﻏﺬا،
 9ﻋﺪد اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﴏف ﻏﺬا و  3ﻋﺪد اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺨﻦﺘ ﻏﺬا،
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ و ﻏﺬای ﺳﺒﮏ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺨﺘﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﴏف ﻏﺬا و ﭘﺬﯾﺮش ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻪ �ﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ و ﻏﺬای ﺳﺒﮏ ﻣﯿﺎﻧﯽ از ﯾﮏ اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻏﺬا و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ �ﺎﯾﻢ و در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﯿﺎع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه آن ﻓﺼﻞ را ﺗﻬﯿﻪ �ﺎﯾﻢ.

ﻏﺬا ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻏﺬای ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺪف ﻣﺎ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺧﻮش ﻣﺰه و زﯾﺒﺎ ﺑﻮده و در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﴫف ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﴏف ﻏﺬا ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻃﻔﺎل
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﴎﻣﺸﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻏﺬا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ .اﻃﻔﺎل ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻏﺬای روزﻣﺮه ﺧﻮد را در
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﴫف 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
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺧﻮراک ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﮐﺮﺜ
ﺧﻮراک ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﺟﺰای اﺿﺎﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﴐوری ﭘﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻏﺬای ﺧﺎم و ﺳﻼد ،ﻧﺎن ﺳﺨﺖ ،ﻣﺴﮑﻪ ﻧﻮرﮔﻮت ،ﺷﯿﺮ/ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻏﺬای ﺳﺒﮏ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﻮع ﺷﯿﺮ ،ﺷﯿﺮ ﺗﺮش/ﻣﺎﺳﺖ ،ﻏﻠﻪ ﺟﺎت/ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ،
ﺗﻮت/ﭘﻮره/ﻣﺮﺑﺎ ،ﺳﺎﻧﺪوچ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص
اﻃﻔﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎدات ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﴏف ﻏﺬا را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺬای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و ﴍاﯾﻂ ﺗﻐﺬی را ﺑﺮآورده ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص دارد ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را از ﻣﻮﺿﻮع در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺳﻔﺎرش ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم "رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص  "Specialkostﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺼﺪﯾﻖ از دﮐﺘﻮر را ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻮرم را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد و دوﺑﺎره ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﻏﯿﺎﺑﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺧﺼﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻏﯿﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ از ﴏف ﻏﺬا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،از ﺷ�
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  7.30در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

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

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﻮی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Maltidsverksamhet/Test/

ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ
اداره ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻃﻔﺎل و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ
ﺟﯿﻨﯽ ﻟﯿﻮن ،ﻣﺴﺌﻮل ﻏﺬا ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن0980-700 37 :
اﯾﻤﯿﻞjenny.lejon@skola.kiruna.se :

کمون کرونا
اداره فرهنگ و معارف

اﻧﺘﻘﺎل/ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺎﮔﺮد

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﮔﺮد
ﻧﺎم ﺷﺎﮔﺮد

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

آدرس ﻃﺒﻖ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﻔﻮس
آدرس ﻣﺘﺒﺎدل )در ﺻﻮرت ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد(
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﴎﭘﺮﺳﺖ/وﻟﯽ 1

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻧﺎم

آدرس
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﻨﺰل
ﺷ�ره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﴎﭘﺮﺳﺖ/وﻟﯽ 2

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

آدرس
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﺷ�ر ٔه ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﻨﺰل
ﺷ�ره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻌﻠﯽ

ﺷ�ره ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺻﻨﻒ

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
 ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﮑﺘﺐ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﻮن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ� ﺑﻌﻨﻮان ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻤﺗﺎس ﺷﺪهآﻧﻬﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺷ� در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﯾﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرم رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻓﻮرم در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻏﺬای ﻣﮑﺘﺐ)(www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhet
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺎﮔﺮد از ﺷ� ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ ﻃﻔﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺧﺘﻼل ﺟﺪی ﮔﻔﺘﺎر،
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﻣﺮﮔﯽ وﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻧﺮس ﻣﮑﺘﺐ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق از ﻃﻔﻞ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ و در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﻀﺎی وﻟﯽ/ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

اﻣﻀﺎی وﻟﯽ/ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

ﻣﮑﺘﺐ/ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻨﻒ/ﺻﻨﻒ

از ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ

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

کمون کرونا

تصمیم بتاریخ

اداره اطفال و معارف

11-11-2010

ئ
ابتدائ
اع�میه کیفیت نان چاشت در م�تب
�
اگ�ی
کمیته مراقبت اطفال و معارف مسئولیت فعالیت های
آموز� را برعھده دارد و منظور این فعالیت ها انکشاف فر ی
و ارتقای سطح دانش شھروندان خوردسال این کمون است .همچنان تھیه غذا در کمون از م�لفیت های این کمیته است.
�
یادگ�ی به شمار می رود و تغذیه جزو مھم وضع صحی سالم را تشکیل می دهد .م�ف نان
تندرسی ی� از ��ایط ی
تاث� قرار می دهد ،محسوب
چاشت جزو ساعات م�تب است و ی� از عوامل عمده که نتایج شاگرد در م�تب را تحت ی
دس�س به خوراک ن
می شود .منشای نان چاشت باکیفیت تا حدی از �
غذای و تا حدی از یک محیط دوستانه
غی از نظر ی
که شاگردان را به م�ف نان چاشت تشویق نمایند ،بحث می �ند.

طبق قانون جدید معارف ) (2010:800که از تاریخ  1جو�ی  2011نافذ العمل است ،باید غذای مغذی بدون
ئ
غذای )(2006
غذای قانون مواد ی
اخذ مصارف در اختیار شاگردان م�اتب ابتدائ قرار داده شود .برای �ار کردن با مواد ی
وغ�ه را اداره می �ند ،نافذ می باشد.
غذای ،نظافت ی
که استعمال مواد ی
اع�میه کیفیت با در نظر � ن
گرفن پالی� و ی ن
قوانن م� که فعالیت کمیته مراقبت اطفال و تعلیم و تربیه و همچنان
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:
•

تندرسی اعم ن
�
بدی و اجتماعی شاگردان کمک �ند.
نان چاشت م�تب باید در بھبود

غذای را ترویج داده و به �
غذای جالب توجه
پی�فت فرهنگ ی
• از نان چاشت م�تب انتظار می رود که عادات سالم ی
اعم سویدی و ی ن
بن المل� کمک خواهد کرد و همچنان مینوی متنوع و موافق به فصل را عرضه خواهد داشت.
•

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

•

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

•

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

غذای تھیه شود.
های اداره عمومی مواد ی

�
اخ�� یا ن
دیی نمی توانند هر گونه غذا را م�ف �نند،
• حد اقل یک متبادل خوراک برای آنانیکه که بنا بر د�یل
تھیه شود.
•

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

تاث� بر محیط زیست و دارای کیفیت با� و بدون
غذای طبیعی و هوشمند از لحاظ ی
• در قسمت تھیه مواد ی
ن
غذای باید �اهش یابد.
اجزای اضا� یغ� ن�وری و مواد ی
ش�ین ت�ش شود و ضیاع مواد ی

•

یک محیط آرام و مطبوع در سالون های طعامخوری م�تب فراهم گردد جاییکه بزرگسا�ن همراه با شاگردان
غذا م�ف می �نند و یک ع�قه واضح یپ�امون �ف غذا را نشان می دهند.

•

نان چاشت م�تب ساعت  10.30کشیده می شود.

• که همه م�ف �نندگان باید ن
�ا� وقت داشته باشند تا غذا را در سالون طعامخوری م�ف �نند و تقسیم
�
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
مختلف به م�ف �ننده کمک شود.
• که هر ترم یکبار جلسه مشاورت یپ�امون غذا برگذار شود جاییکه شاگردان ،پرسونل م�تب و پرسونل � ن
آش�خانه
م�تب �
اش�اک ورزند.

شما قول می دهید :
• که بعنوان مادر/پدر مسئولیت بعھده می یگ�ید تا طوری از طفل پرورش �نید که طفل یک موضع مثبت در
�
ام�انای مساعد بسازید تا روزانه قبل از آغاز
قبال غذا و عادات یپ�امون غذا کسب �ند و همچنان برای طفل
م�تب ناشتا م�ف �ند.
• که به عنوان شاگرد باید غذای به اندازه توان خوردن خود و دارای اجزاء مختلف را بردارید.
• که به عنوان شاگرد در برقراری محیط آرام ،پاک و صمیمی در سالون طعامخوری فعا�نه کمک �نید.
• که به عنوان شاگرد لباس یب� ن
وی خود را درآورده یب�ون از سالون طعامخوری بگذارید تا محیط سالون
طعامخوری پاک و صحی نگھداشته شود.

آیا ما به قول خود وفا نمی �نیم؟
اگر شما به این باور هستید که ما به قول خود وفا نمی �نیم از شما خواهشمندیم ما را در جریان بگذارید.
لطفا مستقیما با معلم فرزند تان یا مدیر م�تب صحبت �نید .همچنان شما فرصت دارید نظریات خود را توسط ایمیل
یا م�توب )به آدرس قرار ذیل( ارسال �نید.

آیا خواهان معلومات �
بیش� هستید؟

برای توضیحات �
بگ�ید.
بیش� می توانید با ما توسط ی� از روش های قرار ذیل ارتباط ی
تیلفون:

0980-702 84

ایمیل:

barn-utbildning@kommun.kiruna.se

آدرس �
پسی:

کمون کرونا
اداره اطفال و معارف
981 85 Kiruna

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص
�
معلومای در ماه جنوری به همه �پرستان شاگردان آینده صنف
غذای مخصوص و یک جزوه
پرسشنامه در مورد رژیم ی
ششم فرستاده خواهد شد.
غذای مخصوص می توانند این فورم را از وبسایت ما تحت عنوان  Specialkosterدانلود �نند.
سایر افراد نیازمند رژیم ی
فورم خانه پری شده را می توان به �ار�نان � ن
آش�خانه تحویل داد.
در مرکز کرونا غذا های مخصوص در � ن
آش�خانه م�تب هیالمار لوندبوهمس اسکو�ن آماده می شوند.
�ن
آش�خانه م�تب نیا راکت اسکو�ن غذای مخصوص برای مھمانان خود تھیه می �ند.
�
غذای مخصوص در منطقه وتان� در اینگس گوردن پخته می شود.
غذا های مخصوص در م�اتب سایر قریه جات در � ن
آش�خانه مربوطه شان آماده می شود.
تغی� در نیازمندی به غذای
اگر می خواهید یپ�امون غذای مخصوص سوال و اندیشه یی مطرح �نید و یا می خواهید ی
مخصوص در جریان سال تعلیمی را در میان بگذارید ،با کمال میل می توانید به � ن
آش�خانه م�تب مربوطه تان به تماس شوید.
غذای مخصوص هستند،
پرسشنامه جدیدی به آدرس همه شاگردان که از قبل نزد ما ثبت نام شده اند و نیازمند رژیم ی
در جریان ترم بھار فرستاده خواهد شد.
تصدیق د�تور �زم نیست و� بمنظور ی ن
تامن امنیت طفل/فرزند تان توصیه می شود که در صورت وجود یک تصدیق
د�تور ضمیمه گردد.
�
راجس� �امپیوتری
اط�عات در باره
بر اساس قانون اط�عات شخ� ) ،(PULمسئول سجل اط�عات فردی م�لف است افرادی را که کوایف شان در سجل
درج می شوند ،مطلع سازد .اداره فرهنگ و معارف مشخصات شخ� طفل  ،شاگردان و والدین را ر �
اجس� می �ند.

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

وغ�ه از جمله اهداف سجل های �امپیوتری به شمار می رود .امثال اط�عات شخ�
�تی ی
انفرادی انکشاف دارای �
ارزیای �
عبارت از شماره شناسای ،نام ،صنف و م�تب مربوطه ،آدرس ،شمار ٔه تیلفون ،خانواده ،حالت ن
مدی ،گزینه زبان ،نمرات
ی
�
وغ�ه است .اط�عات در مطابقت با قانون اط�عات فردی مورد رسید� قرار می یگ�ند.
�امیای ی
�
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�
رخصی
درخواست

ئ
ابتدائ
 -برای شاگردان م�اتب

�
رخصی
مقررات یپ�امون
�
�
یک شاگرد را می توان بر اساس مسائل انفرادی تا مدئ کوتاه رخصت داد .اگر د�ی� وجود داشته باشند ،ممکن است رخصی نسبتاً
ن
�
طو�ی تر ی ن
رخصی قابل درخواست تجدید نظر نمی باشد.
ن� اعطا گردد .تصمیم اتخاذ شده در مورد
�
رخصی
طی مراحل درخواست
رخصی تا حد �
�
�
مری/معلم نگران می تواند
رخصی ها تصمیم می یگ�د.
ا��  5روز در سال را منظور �ند .مدیر م�تب در مورد سایر
�
ن
�
�
�
بمنظور طی مراحل �
طو�ی
رخصی
مری/معلم نگران ارائه می شود.
رخصی بدون توجه به طول مدت
بیش� درخواست
رخصی به �
�
رخصی مطلوب تقدیم گردد.
تر از  5روز ایجاب می �ند که درخواست حد اقل  30روز قبل از تاریخ
نام شاگرد
گروه/صنف
م�تب
�
رخصی
زمان
�
رخصی تدرخواست شده
سبب

تعداد روز های تعلیمی

مری/معلم نگران
نظر �
�
رخصی که قب� گرفته شده اند:
تعداد روز های
�
اینجانب به عنوان و��/پرست ی ن
رخصی از تدریس ی ن
ن� اقرار و موافقه می نمایم که فرزندم در اثر
تضمن شده از روی قانون معارف،
�ف نظر خواهد کرد.
امضای متعلم

امضای و��/پرست

منطقه

تاریخ

�
رخصی درخواست شده  :تایید/منظور است

� 
مس�د/رد است

مری/معلم نگران
�
�
رخصی درخواست شده  :منظور است

محل و تاریخ
 رد است

مدیر م�تب

محل و تاریخ

�
مری/معلم نگران شاگرد تقدیم می شود.
درخواست
رخصی به �
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اظھار ع�قه به آموزش زبان مادری
ن
�تي شاگرد را خارج ن�ند ،ادامه داشته می باشد.
نام نوی� بطور پیوسته صورت می يگ�د و تدریس بطور اجباری تا زماي که �پرست بطور �
�
نام خانواد� شاگرد

شماره شناسایی

نام شاگرد

آدرس

شماره تیلفون ن ن
م�ل

نام م�تب شاگرد )نام م�تب را بنویسید(

صنف

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



ب� ،ما خواهان آموزش زبان مادری می باشیم

صنف

نام زبان

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

 ب�

نخ�
 ی

طفل روزانه زبان مادری را در خانه مورد استفاده قرار می دهد

 ب�

نخ�
 ی

ئ
ابتدائ(
فرزندم دارای دانش اسا� در زبان مادری است )شاگرد م�تب

 ب�

نخ�
 ی

ئ
ابتدائ(
فرزندم شخصا خواهان آموزش زبان مادری است )شاگرد م�تب

 ب�

نخ�
 ی

ئ
ابتدائ(
فرزندم قب� آموزش زبان مادری حاصل کرده است )شاگرد م�تب

 ب�

نخ�
 ی

��ایط با� به اقلیت های م� ارتباط ندارند
توضیحات ،درخواست ها ،نظریات

تاریخ

امضای �پرست/و� 1

شماره تیلفون طی ساعات روز

تاریخ

امضای �پرست/و� 2

شماره تیلفون طی ساعات روز

فورم م�حظه شد )تاریخ(:
توسط )نام(:

14-04-2015

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ

اﺻﻼح و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ ٔه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف 2015/04/23
ﻣﻌﺘﱪ از ﺗﺎرﯾﺦ 13/06/2015

آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ
اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف

1

14-04-2015

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﻣﺎده  32ﻓﺼﻞ  ،10ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه در ﻣﺎده 32 ،31

و  39ﻓﺼﻞ  11و ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻟﯿﺴﻪ وﯾﮋه در ﻣﺎد ٔه  30ﻓﺼﻞ  18ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ) (2010:800 SFSو ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
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 ﴍاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﻮن آزاداﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺼﻮص در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺪام ﻣ�ﻧﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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.
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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
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺻﺒﺢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﮑﺘﺐ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  8.00اﻟﯽ  8.20ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ﺻﻮرت �ﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل/ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺻﻨﻒ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ ،ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻟﯿﺴﻪ ﺗﻌﻠﻖ �ﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﻔﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮑﺘﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ وﻏﯿﺮه در زﻣﺮه ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺤﺴﻮب �ﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ در ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﺤﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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
ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻗﺎرب ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﺎرت ﺑﻮس
ﮐﺎرت ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺎرت ﺑﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﺎارزش ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ
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 اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرت ﻧﺎﻗﺺ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﻮس ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﮔﺮد ﯾﺎ ﴎﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﴫف ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎرت ﮔﻢ ﺷﺪه ،دزدی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ .ﻣﴫف ﮐﻪ  50ﮐﺮون اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻣﴫف واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ  Länstrafikenﺗﺎدﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﴫف ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺻﻨﻒ  1ﺗﺎ  ،9ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ وﯾﮋه و ﻟﯿﺴﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ آدرس ﺷﺎن در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﮐﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﴍاﯾﻂ ﻗﺮار ذﯾﻞ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
•
•
•
•

ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﴍاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﴍاﯾﻂ وﯾﮋه

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 ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت 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
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ/اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻣﮑﺘﺐ/اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﴍح ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
در ﺻﻮرت ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺣﺪ اﻗﻞ  3ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
در ﺻﻮرت ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺣﺪ اﻗﻞ  4ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
در ﺻﻮرت ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﺣﺪ اﻗﻞ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
ﺗﺒﴫه :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﺷﺎﮔﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل واﻗﻌﯽ ﺷﺎﮔﺮد رﺑﻂ دارد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﺻﻨﻒ  3ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از ﻫﻢ ﺻﻨﻔﯿﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن  3ﮐﻠﻮﻣﱰ و ﻧﻪ  4ﮐﻠﻮﻣﱰ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ ﺳﻨﺎن وی ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﴍاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻮﺗﺮ و اﻃﻔﺎل در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯿﺸﱰ 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،
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ 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.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻗﻀﺎوت و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻔﺮادی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﻦ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﯿﻮب

ﺷﺎﮔﺮد دارای ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اوﺿﺎع وﯾﮋه ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل دﻻﯾﻞ ﻃﺒﯽ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺗﺼﺪﯾﻖ از دﮐﺘﻮر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﴎﭘﺮﺳﺖ 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
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد و ﴎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زﯾﺮ ﺑﻨﺎء و اﺳﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺸﻤﻮل در ﻣﮑﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣ�ﯾﺖ وﯾﮋه

اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ وﯾﮋه در ﻋﻮض ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل در ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺪ از
درﺧﻮاﺳﺖ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻄﺎ ﮔﺮدد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣ�ﯾﺖ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

ﺳﺎﯾﺮ اوﺿﺎع وﯾﮋه

از روی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﮐﻤﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮری ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در آن ﻻزم و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
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.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﴍاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ
اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف
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ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﻮل در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ  1ﺗﺎ  3ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ ﮐﻪ
ﴍاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده �ﺎﯾﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ در ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
�ﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﴪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ ﴍاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اداره ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد(.
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
ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﻔﺖ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﺪی را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی

اﺣﺘ�ل دارد ﺷﺎﮔﺮدان و ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﴍاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف و ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﴍاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺳﻨﺪ در آﻧﺼﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اداره ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻨﮑﻪ راه ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل راه از ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه ﻣﯽ ﮔﺬرد ﯾﺎ ﴍاﯾﻂ 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.
ﻫﺮﮔﺎه راه ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﮑﻞ از ﻟﺤﺎظ ﴍاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻨﺪرج ﻓﻮق اﻋﻄﺎ ﺷﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ.
ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎوب و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺘﺐ

ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻌﺪه ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و در ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﻔﻞ داﯾ�ً ﻧﺰد ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﴎﭘﺮﺳﺖ 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 ،ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اداری
ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻤﻮن �ﯽ ﮔﺮدد.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

درﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﺪد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻧﻮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد ﻗﺒﻞ از ﺧﺘﻢ ﺗﺮم ﺑﻬﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد .ﻋﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺮاﯾﺾ  1ﺗﺎ  3ﻫﻔﺘﻪ درﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ
ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
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ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﮑﺘﺒﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ آن ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ را ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ٔه 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.
اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺻﻨﻒ  9ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ در ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ )ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺻﻨﻒ  8را در ﻫ�ن ﻣﮑﺘﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﻮن ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

3

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

رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺘﺐ

ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج ﻻﯾﺤﻪ 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

ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

4

اوقات حمل و نقل ،انتظار و سفر �
مش�ک

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
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ اﺳﺖ 5 ،دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ .واﺳﻄ ٔﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  5دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ و  15ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
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 ﴍوع از اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ 13.15
ﺳﺎﻋﺖ 14.15
ﺳﺎﻋﺖ 15.30
ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت را �ﯽ ﺗﻮان در اﺛﻨﺎی ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از دﮐﺘﻮر دﻧﺪان و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮار داد .ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
از ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ
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ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺎدی ﻧﻘﻞ
و ﺣﻤﻞ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ،از اﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری �ﺎﯾﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻗﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﻮرت �ﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﻤﯽ اﻧﺘﻈﺎر و ﻤﺗﺪﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ
و ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ اﺣﺘ�ل دارد اﻃﻔﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ و ﺧﻮد ﮐﻤﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﮑﺸﻨﺪ .زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺪود  5ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 15دﻗﯿﻘﻪ اول ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن درس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺴﻮب �ﯽ ﺷﻮد.

5

مسئولیت

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

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﴎﭘﺮﺳﺖ

ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد را از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﯾﺎ در واﺳﻄﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﻻ 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.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﻃﻔﻞ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﻣﺪن ﻃﻔﻞ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮود ،ﴐوری ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻼح ﻣﺸﻮره ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﺴﺘﮕﺎه
در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ �ﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﻢ ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

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.

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

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 ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ.

آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
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ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

اﮔﺮ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ از ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻄﺎ ﺧﻮرد ،ﴎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ از آﻣﺪن ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن
ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﯽ را ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻤﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺼﺎرف اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﱪان �ﯽ �ﺎﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد در اﺛﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه را ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻨﺰل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ.

6

فسخ

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

7

منسوخی حمل و نقل در اثنای وقوع ��ایط شدید

اﮔﺮ ﻣﺘﺼﺪی/راﻧﻨﺪه واﺳﻄﻪ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺑﺴﺒﺐ آب و ﻫﻮای ﺧﺮاب ،وﺿﻌﯿﺖ ﴎک ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ
ﻫ�ﻧﻨﺪ �ﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ را درﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،در آﻧﺼﻮرت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﴎﭘﺮﺳﺖ
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 ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ �ﯽ ﺷﻮد.

8

پوشش بیمه

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

9

حادثه

از ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش داده ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن اﻧﺤﺮاف ﻫﺎی اﺣﺘ�ﻟﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﻮن
و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
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10

ج�ان در صورت استفاده از وسایط نقلیه شخ�
موافقه راجع به �

ﻣﻮاﻓﻘﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﺑﺪل ﺟﱪان ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮف ﮐﻤﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ روزﻣﺮه را ﺑﺪوش ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ رﺳﺪ.
وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﮐﴪ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻧﻮرم ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﱪان ﻣﺼﺎرف وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ
ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻻزﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻮﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
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�
اع�اض بر تصمیم اداری

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ دارد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﱰاض و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﻼغ ﮔﺮدد ،ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﭘﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ اداری اﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ.
ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ را ﻣﯽ ﺗﻮان از روی ﻣﺎده  22اﻟﯽ  25ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر اداری ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻨﺎف
ﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻋﱰاض در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ اداری در وﻻﯾﺖ ﻧﻮرﺑﻮﺗﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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،
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻓﯿﺼﻠﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج ﻓﺼﻞ  10ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ واﻗﻊ وﻻﯾﺖ ﻧﻮرﺑﻮﺗﻦ اﺣﺎﻟﻪ ﺷﻮد.

آن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻮﯾﻮﯾﺴﺘﻮ
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کمون کرونا
اداره فرهنگ و معارف

درخواست استفاده از خدمات حمل و نقل به م�تب
مشخصات شاگرد

�
نام و نام خانواد�
شناسای
شماره
ی
آدرس ن ن
م�ل

شماره تیلفون

آدرس �
پسی
صنف

م�تب
مس� سفر
ی

ا�

وقت از

دلیل درخواست نقل و حمل شاگردان م�تب

تصدیق

درخواست نقل و حمل به م�تب بسبب د�یل ویژه بطور مثال حضانت �
مش�ک ،باید با تصدیق یا امضای هر ی� از والدین و همچنان
با سند آدرس ثبت احوال نفوس شاگرد ضمیمه شود.
امضای �پرست )با نام بطور خوانا(
امضاء ،شماره تیلفون

امضاء ،شماره تیلفون

ایمیل:

ایمیل:

تصمیم
 موافقت

وقت

 پاسخ منفی

د�یل پاسخ منفی

تاریخ تصمیم یگ�ی

امضاء

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

 981 85 Kirunaفرستاده شود.

