اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺪارس و ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن ھﺎ اداره ﻓﺮھﻨﮓ و آﻣﻮزش

Farsi

ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ

اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺳﻮﺋﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻮ� ﻳﺎ ﺧﺼﻮﴅ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻛﺎرى

ﻣﻌﻴﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎ�
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﻛﻮدﻛﺎن

ﺻﻔﺤﻪ 4
ﺻﻔﺤﻪ 4
ﺻﻔﺤﻪ 4
ﺻﻔﺤﻪ 4
ﺻﻔﺤﻪ 5
ﺻﻔﺤﻪ 6
ﺻﻔﺤﻪ 6

ﭼﻪ ﻛﴗ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎ� را دارد؟
ﻣﺮﺧﴡ واﻟﺪﻳﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻰ
ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏ� ادارى /ﺷﺒﻬﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺎ
ﺟﺎ دﻫﻰ و ﺻﻒ
ﭘﺲ دادن ﺟﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روزﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
ﮔﺰارش ﺗﻐﻴ�ات
ﻣﺮﺧﴡ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼت
ﻏﺬا و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا در ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺤﻪ 7
ﺻﻔﺤﻪ 7
ﺻﻔﺤﻪ 7
ﺻﻔﺤﻪ 7
ﺻﻔﺤﻪ 7
ﺻﻔﺤﻪ 7
ﺻﻔﺤﻪ 8
ﺻﻔﺤﻪ 8
ﺻﻔﺤﻪ 8
ﺻﻔﺤﻪ 9
ﺻﻔﺤﻪ 9
ﺻﻔﺤﻪ 9
ﺻﻔﺤﻪ 9
ﺻﻔﺤﻪ 9
ﺻﻔﺤﻪ 10

ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺒﺎرى
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﻪ /ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺮﰱ ﺷﺪه
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاى وﻳﮋه
اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻳﻜﺴﺎن
ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ
ﻋﻴﺪ ﻫﺎ وﺗﻌﻄﻴﲆ ﻫﺎ
ﺗﻌﻄﻴﲆ اﺿﺎﰱ
ﻗﻀﺎوت و �ﺮه

ﺻﻔﺤﻪ 11
ﺻﻔﺤﻪ 11
ﺻﻔﺤﻪ 11
ﺻﻔﺤﻪ 12
ﺻﻔﺤﻪ 12
ﺻﻔﺤﻪ 12
ﺻﻔﺤﻪ 12
ﺻﻔﺤﻪ 13
ﺻﻔﺤﻪ 13

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ در ﻛ�وﻧﺎ

ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ
ﻣﺮﻛﺰ زﺑﺎن

آدرس ﭘﺴﺘﯽ
آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺗﻠﻔﻦ0980-70 000 :

Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
31 Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

ﺻﻔﺤﻪ 11

ﺻﻔﺤﻪ 14

ﺷ�ره ﺛﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

21 20 00-2783

ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽwww.kommun.kiruna.se :

آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽkommun@kommun.kiruna.se :
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ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ؟
در ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺎ
ﭘﺲ دادن ﺟﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
روزﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺰارش ﺗﻐﻴ�ات

ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه

ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﻰﺋ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻤﺗﺮﻳﻨﻰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس اﺳﺖ؟
ﻧﺤﻮه �ﺮه دادن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه
ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ

ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﺎرت اﺗﻮﺑﻮس/ﻣﺪرک ﺳﻔﺮ

زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ و زﺑﺎن ﻣﺎدری

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن-ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ/دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  -آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری
زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏ/ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺑﺎره ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ

ﺻﻔﺤﻪ 14
ﺻﻔﺤﻪ 14
ﺻﻔﺤﻪ 14
ﺻﻔﺤﻪ 15
ﺻﻔﺤﻪ 15
ﺻﻔﺤﻪ 15
ﺻﻔﺤﻪ 16
ﺻﻔﺤﻪ 16
ﺻﻔﺤﻪ 16
ﺻﻔﺤﻪ 16
ﺻﻔﺤﻪ 16
ﺻﻔﺤﻪ 16
ﺻﻔﺤﻪ 17
ﺻﻔﺤﻪ 17
ﺻﻔﺤﻪ 17
ﺻﻔﺤﻪ 17
ﺻﻔﺤﻪ 17
ﺻﻔﺤﻪ 18
ﺻﻔﺤﻪ 18
ﺻﻔﺤﻪ 18
ﺻﻔﺤﻪ 18

ﺻﻔﺤﻪ 18
ﺻﻔﺤﻪ 19
ﺻﻔﺤﻪ 19
ﺻﻔﺤﻪ 20
ﺻﻔﺤﻪ 20
ﺻﻔﺤﻪ 21
ﺻﻔﺤﻪ 21
ﺻﻔﺤﻪ 21
ﺻﻔﺤﻪ 21
ﺻﻔﺤﻪ 22

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ درﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺎ
ﭘﺲ دادن ﺟﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ /ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﮐﻮدک در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن-ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ-ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﻮق ﺳﻼﻣﺘﯽ
ورود/ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ
ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
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ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ ،در ﺳﻄﺢ  19 447ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻧﺮوژ ﻫﻤﭽﻨ� ﺑﺎﻛﻤﻮن ﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻻ و ﻳﻠﻴﻮاره.

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻛ�وﻧﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  18 000ﻧﻔﺮ از  23 000ﻧﻔﺮ ،ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮ� ﻛﻤﻮن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

4

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻮﺋﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ
• ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن

• ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

• ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ
• دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﺳﻦ  5-1ﺳﺎل

اﺧﺘﯿﺎری

ﺳﻦ  6ﺳﺎل

اﺧﺘﯿﺎری

ﺳﻦ 16-7

اﺟﺒﺎری

ﺳﻦ 18-16

اﺧﺘﯿﺎری

• آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ دو ﺗﺮم ﭘﺎﺋﯿﺰی و ﺗﺮم ﺑﻬﺎری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﺧﺘﯿﺎری

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ در ﺑﺎره
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮ� و ﻣﻘﺮرات ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕ�ﻧﺪ .ﻛﻤﻮن ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﺻﲆ ﻛﺎرﻫﺎى روزاﻧﻪ را دارﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪارس ،ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى درﳻ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻮع ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻫﺎﻰﺋ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺪارس ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻫﺪاف ﻛﲆ و ﺧﻂ ﻣﴙ ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ
ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى درﳻ و ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرى ﻣﺪرﺳﻪ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼﳻ و ﻣﻮﺿﻮع
درﳻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ درﳻ ﭼﻪ ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮرى ﺑﺎﻳﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﯾﺎ روش ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ/رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﯾﺎ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﮐﻮدک و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺪرﺳﻪ/واﺣﺪ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ/رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻮ� ﻳﺎ ﺧﺼﻮﴅ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪارس از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی ﻣﺪارس ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ
ای را دارﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه دارد.
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺪارس ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ورود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آزاد اﺳﺖ و ﺗﺪرﯾﺲ در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﮑﺎر ﻫﺎ
ﺑﻐﯿﺮ از ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﴎاﴎی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎری ادارات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
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ﻣﻌﻴﺎر
ﻛﺎر ﻣﺎ در اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎى ﻛﻤﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﱃ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻮازﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ:

• ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ارزش ﻳﻜﺴﺎن دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﻰ ﮔﻮﺋﻴﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ در ﻤﺗﺎﻣﻰ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾ�ن ﻳﻜﺴﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.

• ﴍط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎرﻣﺎن را ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﴎﭘﺮﺳﺘﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ.
• ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﺧﱰ و ﭘﴪ ،زن و ﻣﺮد ﻓﺮق �ﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.

• ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮐﺎرﻣﺎن �ﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺳﻨﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﴩ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺳﺨﺎوﻤﺗﻨﺪی ،ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

• آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺣﱰام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارزش ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﻣﻨﺘﻘﻞ
�ﻮده و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
• در ﻛﺎرﻫﺎﻰﺋ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﴗ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻧﮋادى ،ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎى اﻋﺘﻘﺎدى،
ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮاﺟﻨﴗ ﻳﺎ اﺑﺮاز ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻨﴗ ،ﺳﻦ ﻳﺎ اﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻛﺎرى ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘ� آﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﻗﺮار ﮔ�د.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد.ﺟﺪی ﺷﻮد.
• ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰی و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺑﺤﺚ آزاد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد �ﻮد.
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ﺳﺎزﻣﺎن

شورای شھرستان

کمیته فرهنگ و آموزش

پیش دبستان

ئ
ابتدائ/
مدرسه
ئ
راهنمائ

مقامات مح� �پ�ند

خانه اوقات فراغت

دب�ستان
ی

آموزش بزرگسا�ن

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ �ﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺻﻠﯽ ﻤﺗﺎم آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻻﭘﻼﻧﺪ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪارس اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
• ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ  -دﻓﱰ ﮐﻤﻮن  -ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش

• دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  -ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻻﭘﻼﻧﺪ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﻛﻮدﻛﺎن
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد.
در ﻛ�وﻧﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻫﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻛ�وﻧﺎ و ﻫﻢ در دﻫﺎت ﻫﺎی ﮐﻤﻮن در ﺳﻄﺢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ وﺳﻴﻌﻰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﺸﱰ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮐﺎر ﺑﺰﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی و ﻣﻌﻨﮑﯿﻠﯽ اداره ﻣﯿﺸﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺻﻮرت ﻤﺗﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻮع ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از ﮐﺎر ،ﺧﻮدﺷﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﭼﻪ ﻛﴗ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎ� را دارد؟
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
از ﺳﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ،ﺟﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ )ﮐﻮدﮐﯿﺎر روزاﻧﻪ( اداره ﻣﯿﺸﻮد.
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ،ﻣﺤﺼﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎرﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ  25ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﺧﴡ واﻟﺪﻳﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادر ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ دارﻧﺪ 15 ،ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻰ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ زﯾﺮ  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  525ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل ﺑﺮای ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  3ﺗﺎ  5ﺳﺎل اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از ﭘﺎﯾﯿﺰی
ﮐﻪ ﮐﻮدک  3ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮد داده ﻣﯿﺸﻮد و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ دﻫﯽ ﻣﺸﻤﻮل روزﻫﺎی
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻫﺮ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن را رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺮوﻧﺎ روﺳﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات
ﻫﻤﮕﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻪ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻋﺎت ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎر
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﻪ روزی و ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن در روزﻫﺎی ﮐﺎری از ﺳﺎﻋﺖ  6.30ﺗﺎ  18.00ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ
 6.00ﺗﺎ  18.30ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  6.30ﺗﺎ  16.30ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏ� ادارى/ﺷﺒﻬﺎ
ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺷﺎن در ﺷﺐ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ دﯾﺮ وﻗﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮﻻﮔﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪارس ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/-ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺳﺎﻋﺎت دﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ �ﯿﺸﻮد.

ﺟﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ دﻫﯿﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﻧﻬﺎد ﮐﻤﻮﻧﯽ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20plats
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8

ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در وﻫﻠﻪ اول ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اداره ﮐﻤﻮن
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿ� ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺎز ﮐﻮدک را ﺟﻬﺖ ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدک اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﮐﻮدک دو ﴎﭘﺮﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺸﱰک ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ در دو ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺮوﻧﺎ و ﴎﭘﺮﺳﺖ دﯾﮕﺮ در ﯾﮑﯽ
از دﻫﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺟﺎ دﻫﻰ و ﺻﻒ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادر ﺟﺎ داده ﺷﺪه در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دارد ،ﻣﻮرد وی ﻗﺒﻞ از ﺟﺎ دﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﺻﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ از ﺟﺎ دﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
�ﺎﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺎ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

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

ﭘﺲ دادن ﺟﺎ
زﻣﺎن ﭘﺲ دادن ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ .ﭘﺲ دادن ﺟﺎ ﮐﺘﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﭘﺲ دادن ﺟﺎ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد

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

ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده/ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺲ دادن از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده �ﻮده
ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ زﯾﺮ  25ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد .از ﮐﻮدﮐﺎن  3ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ �ﯿﺸﻮد .از اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﺷﺪه ای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﮐﻮدک/ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪی )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد ﻟﯿﻨﮏ

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?epslangua
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/ﻗﺮارداد )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد ﻟﯿﻨﮏ

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?epslangua
ge=sv

اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت در
ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  9-7ﺳﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﺎ/ﴎﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 12 ،ﻣﺎه ﺳﺎل ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺟﺎ داده ﺷﺪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدک را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﴎﭘﺮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺗﺮدد اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه در ﺑﺎره زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ،و ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺑﺮای  6ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل آوردن/ﺑﺮدن ﮐﻮدک در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روزﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز از ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﻌﻄﯿﻞ �ﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داده ﺷﻮد .روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ
از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﴪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮔﺰارش ﺗﻐﻴ�ات
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
از ﻗﺒﯿﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،آدرس ،درآﻣﺪ -و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش دﻫﺪ.

ﻣﺮﺧﴡ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼت
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮدک  5-3ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارد  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮود.

ﻏﺬا و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا در ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ روزاﻧﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد  -ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ،
ﻧﻬﺎر و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه .در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﱰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش ﻫﻢ ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻓﺮاﻫﻢ �ﻮده ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﻣﺸﻮق ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﮐﻪ در آن از ﺟﻤﻠﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺬای ﻣﻘﻮی و ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب
وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬا در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن).ﺿﻤﯿﻤﻪ(
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﱰ ﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﺷﭙﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد.

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ )ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
آﺑﯿﺴﮑﻮ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن آﺑﯿﺴﮑﻮ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻻگ

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮﻻگ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ

ﯾﻮﮐﺎﺳﯽ اروی

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﻮﮐﺎﺳﯽ اروی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮕﺎرﺳﮑﻮﻟﻪ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﯿﻠﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﺳﻮ آﻧﺪو

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺮﯾﺴﺖ در اوﺳﱰا ﺳﻮﭘﺮو
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﻧﮓ ﺑﮕﻪ ،ﮐﺎرﺳﻮ آﻧﺪو
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺳﻨﻮ ﻓﻠﯿﻨﮕﺎن ،ﮐﻮﺗﺎاﯾﻨﻦ

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺮوﻧﺎ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﮐﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮرﺷﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﯾﭙﺎن
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﻣﺒﻮﻟﻮ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﻠ�ر ﻟﻮﻧﺪﺑﻮم
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﻮﮐﻠﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎﺷﺘﺎﻧﯽ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻮﺗﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣﺒﻮﻟﻮ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎﺗﻠﯿﻦﺘ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن زﺑﺎن -و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﯿﻼ ﺑﯿﻮرن

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﺳﺎوارا

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮﻟﺮ ﺑﯿﻦ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻟﻮﮐﻞ دارن

ﺗﻮﻟﻮوارا

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﯿﻞ رون

ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮاﭘﺎوارا
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻟﯿﮑﺘﺎن ،وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ در ﻛ�وﻧﺎ
در ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻫﻔﺪه ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ  12ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ ،دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﻣﯽ و ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در اﮐﺮﺜ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻬﺎی درﺳﯽ  6-1در ﻫ�ن ﻣﮑﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ وﺟﻮد دارد .از دوازده
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪارس  F-9و ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪارس  F-6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺨﺶ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺪارس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﺗﺎ ﮐﻼس  9داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه ﻣﺪارس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی وﯾﮋه ای ﯾﺎ روش ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺬارد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻤﺗﺎم ﻣﺪارس ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺑﺰار ﻓﺮاﮔﯿﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان  9-7در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس
ﮐﻤﻮن ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﮐﺮﺜ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس واﯾﺖ ﺑﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﮐﻤﻮن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ
اﺑﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ اﺿﺎﻓﻪ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪﻫﺪ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اداره ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ  IKTﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ،روﺳﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻣﻮر ﭘﯿﴩﻓﺘﯽ ،اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺒﺎرى
در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﭘﺎﺋﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ  7ﺳﺎﻟﺸﺎن ﻤﺗﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯿﺸﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋه ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ ﻫﺴﺖ .در ﻋﻮض ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻧﺰد ﮐﻤﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ در آﺧﺮ ﺗﺮم ﺳﺎل
ﻧﻬﻢ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺮود ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ را ﴍوع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼس درﺳﯽ را ﻤﺗﺎم ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﻪ /ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺮﰱ ﺷﺪه
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ را در ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﴍوع ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶ آﻣﻮز
را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺮﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ داﻧﺶ
آﻣﻮز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ �ﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آن ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ،
ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ �ﻮده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻓﺮزﻧﺪش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﻮد .از اول ﭘﺎﯾﯿﺰ  2015ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮود ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮع
اﺟﺒﺎری ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﺮود وﻟﯽ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷ� ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮن
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم �ﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم ورود/ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮز را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( .ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺮم
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/INFLYTTNING%20ELEV%20%20100301.pdf?epslanguage=sv

وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬا
اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻋﺪه ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺪرﺳﻪ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( و ﻏﺬای وﯾﮋه )ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
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ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاى وﻳﮋه
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺬای وﯾﮋه دارد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻳﻜﺴﺎن
ﻤﺗﺎم ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﺪن از ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آزار و اذﯾﺖ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺘﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل
آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺟﻠﻮی اﺗﻔﺎق را ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .در ﺻﻔﺤﻪ
ﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﻣﺪارس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺷﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺪارس در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﻫﻨﺪ و در آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﮋه وﺟﻮد دارد ،ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزش ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻫﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎر و ﻫﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و اﻣﻦ در ﻣﺪارس اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷ� ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪه ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﺘ�ﻻ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺷ� ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ � ,BEOﺎﯾﻨﺪه ﮐﻮدک و داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
راﻫﻨ�ﺋﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ
ﻤﺗﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای داﺷﻦﺘ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﻤﱧ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎدﺛﻪ رخ دﻫﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ/ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﻣﺪت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم )دوران ﻣﺪرﺳﻪ(اﻋﺘﺒﺎر دارد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎ
روز  9/1ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک/داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ را ﻤﺗﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﱪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻴﺪ ﻫﺎ وﺗﻌﻄﻴﲆ ﻫﺎ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ در ﮐﻤﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد .در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﴍوع و ﻤﺗﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﻢ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﻄﻴﲆ اﺿﺎﰱ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺰد ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺑﺎره ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﭙﺎرد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ .ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ:
• ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ

• وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز

• اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺘﻮان آﻣﻮزش از دﺳﺖ داده را ﺟﱪان �ﻮد

•

ﭼﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز اﻫﻤﯿﺖ دارد.
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ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﭘﺮ ﺷﻮد ﻟﯿﻨﮏ
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%c3%96KAN.p
df?epslanguage=sv

ﻗﻀﺎوت و �ﺮه
از ﺗﺮم ﭘﺎﯾﯿﺰی ﮐﻼس  6ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻫﺮ ﺗﺮم �ﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر  Fﺗﺎ  Aﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ  Fﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه،
 Eﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ �ﺮه ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ و  Aﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺎس �ﺮه ﮔﺬاری آﻣﻮزﮔﺎر از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺗﻼش داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﴍط ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده �ﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺣﺘ�ل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ �ﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ  Eﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﯾﮋه دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ )ﻧﻘﺸﻪ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(
آﺑﯿﺴﮑﻮ

آﺑﯿﺴﮑﻮ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻻگ

ﻣﺮﻛﺰ زﺑﺎن

ﯾﻮﮐﺎﺳﯽ اروی

ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﻮﮐﺎﺳﯽ اروی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﺳﻮ آﻧﺪو

ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرﺳﻮ آﻧﺪو
ﻣﺪرﺳﻪ اوره ﺳﻮﭘﻪ رو

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺮوﻧﺎ

ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﯾﺎ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﮔﺎﻟﯿﺪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮی ﯾﺎﻧﮕﻠﻦ

ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9

ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ

ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﻣﺒﻮﻟﻮ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﺳﺎوارا

ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﻮﺳﺎوارا

ﺗﻮﻟﻮوارا

ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﻟﻮوارا

ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻮاﭘﺎوارا
ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﻰﺋ

ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6
ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 9
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ﻣﺮﻛﺰ زﺑﺎن
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ/ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ زﺑﺎن
و ﻣﺪﯾﺮ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺟﺎ دﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﻛﺰ زﺑﺎن و ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺗﺎزه واردﯾﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺮوﻧﺎ  ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﴎﯾﻌﱰ )ﻣﻌﯿﺎر ﴎاﴎی ﻇﺮف ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺘﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﮐﻼﺳﻬﺎی
ﺳﻮﺋﺪی ادﻏﺎم �ﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺘﻮان رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن دوم،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻤﺗﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﻮﺋﺪی را ﻫﺮ ﭼﻪ ﴎﯾﻌﱰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﺮﻛﺰ زﺑﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد دارد.

ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ
را ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺮک رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮده ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻔﯿﺪ اراﺋﻪ
ﮐﺮده ،ﻣﺸﻮق ﻤﺗﺎس ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ؟

در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺨﺶ  1و  2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ،ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را اﺟﺮا �ﺎﯾﺪ .ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪارس وﯾﮋه و ﻣﺪارس ﺳﺎﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ.

در ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ
در ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎﺧﺘ�ن ﻫﺎی ﻣﺪارس واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﮐﻮدک ﻣﺪرﺳﻪ و داﺷﻦﺘ ﺟﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ را از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ  6ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ  13ﺳﺎﻟﺸﺎن ﻤﺗﺎم ﺷﻮد ،دارﻧﺪ .ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ.
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ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در روزﻫﺎی ﮐﺎری از ﺳﺎﻋﺖ  6.30ﺗﺎ  18.00ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺒﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﻬﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ ،در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری وﯾﮋه ،ﺑﻨﺎم ﺷﺒﺎﻧﻪ ،وﺟﻮد دارد.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﺎری ﻣﺪارس ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اداره ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﻮل دوران ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯿﺸﻮد .در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﭽﻪ از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻤﺗﺎم ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در ﯾﮑﯽ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎری ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﮋه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داده ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﮋه دارد ،دادن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ دﻫﯿﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻮدک از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯽ
)ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺖ

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20pla
ts.pdf?epslanguage=sv

ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده/ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺟﺎ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻓﱰ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.

ﴎﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺎز ﮐﻮدک را ﺟﻬﺖ ﺟﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻮدک اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻮدک دو ﴎﭘﺮﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺸﱰک ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ در دو ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺮوﻧﺎ و ﴎﭘﺮﺳﺖ
دﯾﮕﺮ در ﯾﮑﯽ از دﻫﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭘﺲ دادن ﺟﺎ
زﻣﺎن ﭘﺲ دادن ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ .ﭘﺲ دادن ﺟﺎ ﮐﺘﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﭘﺲ دادن ﺟﺎ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد

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

ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده/ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد .ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺲ دادن از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده �ﻮده
ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﻮن
ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺣﻖ دارد ﺟﺎ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﮐﻮدک/ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪی )ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد ﻟﯿﻨﮏ

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?epslangua
ge=sv

اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت در
ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  9-7ﺳﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺿﻤﯿﻤﻪ( .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ/ﴎﭘﺮﺳﺖ در
ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ
دﻫﯽ ﮐﻮدک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ/ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻃﺒﻖ دوران ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روزﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز از ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﻌﻄﯿﻞ �ﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺮﺜ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داده ﺷﻮد .روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﴪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻮدک ﴍوع ﺑﻪ رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدک ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه در ﺑﺎره زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/ﻗﺮارداد )ﺿﻤﯿﻤﻪ(
ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻟﯿﻨﮏ
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och
%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv

ﮔﺰارش ﺗﻐﻴ�ات
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻗﺒﯿﻞ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،آدرس ،درآﻣﺪ -و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺰارش دﻫﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه
ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﻰﺋ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﻦﺘ اﺧﺘﻼل رﺷﺪی ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺗﮏ ﺗﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ  9ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی درﺳﯽ ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻣﻮزش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ارزﺷﻬﺎ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ،رواﺑﻂ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻤﺗﺮﻳﻨﻰ
در ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ ﯾﮏ درس وﯾﮋه ﺑﻨﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻤﺗﺮﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺪرﺳﻪ ﻤﺗﺮﻳﻨﻰ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻤﺗﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش در ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ �ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺠﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻣﺪرﺳﻪ ﻤﺗﺮﻳﻨﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺿﻮع
درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس اﺳﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى درﳻ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ را ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ �ﺎﯾﺪ را
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺎ ﴍط ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و �ﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻼﺳﻬﺎی  6و  9ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻻزم اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه �ﺮه دادن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺲ از ﻤﺗﺎم ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای درﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی
ﯾﺎ ﴎﭘﺮﺳﺖ او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺑﺎره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
در ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﮋه اﺑﺘﺪاﻰﺋ/راﻫﻨ�ﻰﺋ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻫﺎﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز
رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎ راﮐﺖ دور ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ادﻏﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد.

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﻮﻧﯽ ،ﯾﻠ�ر ﻟﻮﻧﺪﺑﻮم ﮐﻪ ﺟﺰو اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻻﭘﻼﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
آﻣﻮزش وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻻﭘﻼﻧﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮود ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را دارد .ﻫﺮ ﮐﻤﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺳﻦ و ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺎده رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﻮن آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ �ﻮده ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺪاول ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻤﺑﺎﻧﺪ ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد در ﺳﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد )ﺿﻤﯿﻤﻪ( .ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ )ﺿﻤﯿﻤﻪ(
در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺖ.

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

ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪرﺳﻪ در اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.

ﮐﺎرت اﺗﻮﺑﻮس/ﻣﺪرک ﺳﻔﺮ
ﺷ� ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت
ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ �ﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﺎرت اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﯿﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺷ� دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﮐﺎرت
�ﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎرت ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺎش!
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرت را ﮔﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪرﺳﻪ/ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻃﻼع دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  50ﮐﺮون ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺳﻔﺮ ﻣﻮﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ روزﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ روی آن ﻣﺪرک ﺳﻔﺮ ﻗﯿﺪ �ﻮده ،ﻣﻌﺘﱪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ و زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن-ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻐﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی دارد اﻣﮑﺎن رﺷﺪ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻤﺗﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻏﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی دارﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ
دادن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی و ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدک را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ �ﺎﯾﺪ.
اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺻﻔﺤﻪ  9ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن "زﺑﺎن و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺸﮑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻬﻢ
رﺑﻂ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎن و رﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ .ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدن رﺷﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی
و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدک را ﺑﺮای دﻧﯿﺎی زﺑﺎن ﮐﺘﺒﯽ ارزش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ �ﺎﯾﺪ .ﮐﻮدک ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﱰی ﺑﺮای
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺳﻮﺋﺪی و ﺣﺘﯽ رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺑﻐﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی دارد اﻣﮑﺎن رﺷﺪ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ آورد".
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺻﻔﺤﻪ  13ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن "� ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻏﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی
دارد ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی و ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮدش ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ" .
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ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ /دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  -آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺑﺨﺶ  10ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺎراﮔﺮاف ) 7ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ( ﺑﺨﺶ  15ﭘﺎراﮔﺮاف ) 19دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن( ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل "داﻧﺶ
آﻣﻮزی ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﴎﭘﺮﺳﺖ او ﻏﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وی
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﮐﻪ
 .1زﺑﺎن ﻣﻌﺎﴍت روزاﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و
 .2داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ را در آن زﺑﺎن دارد)ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ( ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮب در آن
زﺑﺎن )دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن( دارد ،اراﺋﻪ ﺷﻮد.
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﯾﮏ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن زﺑﺎن ﻣﻌﺎﴍت روزﻣﺮه داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
وی اراﺋﻪ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم اداری ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻔﺎد آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری را اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﺮای زﺑﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی داﻧﺶ آﻣﻮز درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای آن زﺑﺎن دارﻧﺪ".
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ واﺣﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘ�د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،
ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﴩﻃﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ
دو ﴎﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﺎدری دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن زﺑﺎن ﻣﻌﺎﴍت روزﻣﺮه داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز را در آن
زﺑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎر زﺑﺎن ﻣﺎدری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش را ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﮐﻤﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻣﻮزﮔﺎر را ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان
 اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دو زﺑﺎﻧﻪ ای در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮزش ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﻮد.ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان روﻣﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزش را در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺘ�ل ﻣﯿﺮود ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺪﻟﯿﻞ دﺷﻮاری در زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪن اﻫﺪاف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ راﻫﻨ�ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺎدری ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ.

زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ
زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻨﮑﯿﻠﯽ )ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺗﺮﻧﻪ دال( ،ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﺳﺎﻣﯽ ،روﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺐ و ﺟﯿﺪﯾﺶ اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﻦﺘ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻤﺗﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﱰ از ﭘﻨﺞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
در ﮐﻤﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن زﺑﺎن ﻣﻌﺎﴍت روزاﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ آﻣﻮزش را ﺑﺪﻫﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷ� ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮود ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮم )ﺿﻤﯿﻤﻪ(
?http://www.kiruna.se/PageFiles/4789/Intresseanm%c3%a4lan%20Modersm%c3%a5laug2014.pdf
epslanguage=sv

ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﻣﺪرﺳﻪ را در ﮐﺎرﺷﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ �ﺎﯾﺪ .ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺸﻮق ﺳﻼﻣﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿﻢ
ﮐﺎری ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ،رﺷﺪ ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮدک و داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻗﺒﺎل اﻫﺪاف ﯾﺎد دﻫﯽ ﺣ�ﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺸﺎور ﻫﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن وﯾﮋه ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮔﻔﺘﺎر ،آﻣﻮزﮔﺎران ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎ و رﺋﯿﺲ
واﺣﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ.
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﺘﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارس ﺳﺎﻣﯽ در ﮐﺎرﺳﻮ آﻧﺪو و ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﮐﺎرﺳﻮ آﻧﺪو ،وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ و آﺑﯿﺴﮑﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﺳﺘﺎی ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز اﯾﻦ اﺳﺖ:
-

اﻗﺪاﻣﺖ ﻤﺑﻮﻗﻊ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺸﻮق ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﯾﮏ روش ﮐﺎر راﻫﻨ� ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه
ﯾﮏ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ �ﻮدن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﯾﺎد ﮔﯿﺮی

ﭼﻬﺎر ﺳﻨﮓ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز:
-

ﻤﺗﺮﮐﺰ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﮐﻮدک/داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻣﺪارس و ﺷﮑﻞ ﻣﺪارس

21

ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏ/ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻫﺮ ﻧﻬﺎد اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ دارد ﮐﻪ در آن ﭘﯿﮕﯿﺮی رﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز/ﮐﻮدک ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺪﯾﺮ/رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﺑﯽ وﯾﮋه/آﻣﻮزﮔﺎر وﯾﮋه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪارس ﺣﺘﯽ راﻫﻨ�ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ-و ﺷﻐﻠﯽ
) (SYVﻧﯿﺰ ﺟﺰو آن اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺧﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ،اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،ﺟﻠﺴﻪ دارﻧﺪ.

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
در ﮐﯿﺮوﻧﺎ دو دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﻮﻧﯽ ﯾﻠ�ر ﻟﻮﻧﺪﺑﻮم ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اﺳﺖ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻻﭘﻼﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻻﭘﻼﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯽ در ﯾﻠﻪ واره ،ﯾﻮک ﻣﻮک و ﭘﺎﯾﺎﻻ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻻﭘﻼﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﻮﻧﯽ دارای
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰده ای از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﺪارس ﮐﻤﻮﻧﯽ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﯾﻤﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ زﯾﺮ را دارد:
 رﺷﺘﻪ ﻓﻦ آوری  -ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻮم ﻓﻦ آوری -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  -ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻓﻀﺎ

آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

اﻣﺮوزه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﭘﺎرک داﻧﺶ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﯿﺮوﻧﺎ ،راﻫﻨ�ی ﺗﺤﺼﯿﻞ -و ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد.

ﮐﻤﻮﻧﻬﺎی ﯾﻠﻪ واره ،ﯾﻮک ﻣﻮک،ﮐﯿﺮوﻧﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻻﭘﻼﻧﺪ را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻤﻮن را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻤﻮﻧﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ) ،(SFIداﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ �ﺎﯾﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻓﺮدی را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪن وی را اﻃﻼع دﻫﺪ .اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ �ﺎﯾﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺛﺒﺖ �ﻮدن ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ اﺟﺒﺎری ،ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻼﺳﻬﺎ� ،ﺮه ،ﺣﻀﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﻓﺮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺘﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ،ﻧﺎم ،ﻣﺪرﺳﻪ -و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻼس ،آدرس ،ﺷ�ره ﺗﻠﻔﻦ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن� ،ﺮه و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺑﺎره ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ = اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﻧﺎم = اﺳﻤﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺻﺪا ﻣﯿﺸﻮد
ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ = اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﺪ )ﺳﺎل  -ﻣﺎه  -روز  -ﺷ�ره(
آدرس/آدرس ﺛﺒﺖ اﺣﻮال = ﺧﯿﺎﺑﺎن  +ﺷ�ره
ﺷ�ره ﭘﺴﺖ = ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  123 45ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
آدرس ﭘﺴﺘﯽ = ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﯿﺮوﻧﺎ
آﯾﺎ ﮐﻮدک ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻢﻟ اﺳﺖ = آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﯿ�ری دارد
آﯾﺎ ﮐﻮدک آﻟﺮژی دارد = آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ/ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﯿﺮ ،ﮔﺮده ﮔﻞ
زﺑﺎن ﻣﺎدری = ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری دارد = آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﺧﻮدش را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ دارد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ دﻫﯽ/ﻣﻨﻄﻘﻪ = در وﻫﻠﻪ اول ﮐﺠﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارﯾﺪ
ﺟﺎ دﻫﯽ ﻓﻌﻠﯽ = ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﻣﺮوز
ﴎﭘﺮﺳﺖ = ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر
اﻣﻀﺎ = ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺤﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺧﻄﯽ
درآﻣﺪ = ﭘﻮل ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﻘﻮق ،ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ = ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪرﺳﻪ = ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارد

کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﺗﻨﺎوﻰﺑ ﺑ� واﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ از ﻃﺮف ﻫﺮ دو واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دو واﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدک

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

ﻧﺎم

آدرس ﭘﺴﺘﯽ

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺟﺎ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﺸﻮد

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن


آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد؟ زﺑﺎن ﻣﺎدری
آﯾﺎ ﮐﻮدک ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻢﻟ اﺳﺖ؟
 ﻧﻪ
 ﺑﻠﻪ
 ﻧﻪ
 ﺑﻠﻪ
آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣ�ﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدری دارد؟
 ﻧﻪ
 ﺑﻠﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ دﻫﯽ/ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ


اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص

ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﺪرﺳﻪ
ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

ﺗﻠﻔﻦ/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﻠﻔﻦ/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﻀﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﻀﺎی ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

برای پیش دبستان :فرم به دستیار جا دهی تحویل داده/ارسال شود.
برای خانه اوقات فراغت :فرم به �
دف� مدیر مدرسه تحویل داده/ارسال شود.

کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺎ

ﯾﮏ ﻓﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدک

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ واﻟﺪه

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

درﺧﻮاﺳﺖ

ﺟﺎ دﻫﯽ ﻓﻌﻠﯽ

آدرس ﭘﺴﺘﯽ
اﯾﻤﯿﻞ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن

ﺟﺎ دﻫﻰ درﺧﻮاﺳﺘﻰ



ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ



ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

این فرم به دستیار جا دهی پیش دبستان فع� کودك تحویل داده/ارسال شود.

کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش

ﭘﺲ دادن ﺟﺎ

ﯾﮏ ﻓﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدک

ﻧﺎم ﮐﻮدک

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ واﻟﺪه

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

آدرس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﯾﻤﯿﻞ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺟﺎ دﻫﯽ ﻓﻌﻠﯽ

ﺗﻮﺟﻪ!
زﻣﺎن ﭘﺲ دادن ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﱪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز زﻣﺎن ﭘﺲ دادن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد:
ﴎﭘﺮﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ

برای پیش دبستان فرم برای معاون جا دهی ارسال/تحویل داده شود.
برای خانه اوقات فراغت فرم برای �
دف� مدیر مدرسه ارسال/تحویل داده شود.

ﺗﻠﻔﻦ/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﺗﻠﻔﻦ/ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر دارد

ﻣﺎه

ﺳﺎل

روز

ﻗﺒﺾ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارﻧﺪه ﺟﺎ ) 1.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﺾ(
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
آدرس

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﺪرﺳﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارﻧﺪه ﺟﺎ ) 2.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﺾ(
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
آدرس

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫﻤﴪ/ﻫﻤﺰی) /ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ(
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

آدرس
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/ﻣﺪرﺳﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ/ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای از ﮐﻮدک
ﻓﺮزﻧﺪ1.

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

ﻓﺮزﻧﺪ 2

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

ﻓﺮزﻧﺪ3.

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر ﺟﺎ داده ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺳﺎل-ﻣﺎه-روز -ﺷ�ره(

1

درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت

واﻟﺪه  1ﮐﺮون/ﻣﺎه
+

واﻟﺪه  2ﮐﺮون/ﻣﺎه
+

ﻫﻤﺰی ﮐﺮون/ﻣﺎه
+

ﺣﻘﻮق و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﮑﺎری

+

+

+

ﻏﺮاﻣﺖ واﻟﺪﯾﻦ

+

+

+

ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿ�ری/ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿ�ری

+

+

+

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ )ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮدک(

+

+

+

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ )ﻣﻨﻬﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻏﯿﺮه(
ﺟﻤﻊ

+

+

+

+

+

+

=

=

=

ﮐﻤﻮن ﺣﻖ دارد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در آﻣﺪ را ﮐﻨﱰل �ﺎﯾﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ داده ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺟﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮدک ﺷﻮد.

ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد:
ﴎﭘﺮﺳﺖ 1
ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺎرﯾﺦ

ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

برای پیش دبستان فرم به دستیار جا دهی تحویل داده/ارسال شود.
برای خانه اوقات فراغت فرم به �
دف� مدیر مدرسه تحویل داده/ارسال شود.

2
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برنامه/قرارداد برای کودک در پیش دبستان-خانه اوقات فراغت -مراقبتھاى �
تربیى-اوقات فراغت
یک فرم برای هر کودک
ئ
شناسائ )سال-ماه-روز -شماره(
شماره

�
نام خانواد�

نام

آدرس

کد �
پسی منطقه

تلفن

از این تاریخ اعتبار دارد

جا دهی

قبض تقسیم شده

توجه �نید:
�
• زمان آوردن -و بردن بایسی در برنامه درج شود
�
• زمانیکه شما -1برنامه هفت� دارید ،فقط هفته  1را پر �نید
• چنانچه برنامه چند هفته را دارید برای هفته های �
بیش� پر �نید و همزمان
تاریخ دوشنبه را در ��وع هفته بنویسید.
هفته 1

هفته 2

دوشنبه
سه شنبه
چھارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یک شنبه
هفته 4
دوشنبه
سه شنبه
چھارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یک شنبه

هفته 5

تاریخ برای دوشنبه در
��وع هفته برای برنامه
چند هفته ای

تعداد هفته ها

هفته 3

هفته 6

ین
میانگن استفاده میشود___________________ :ساعت/هفته
چنانچه دادن برنامه می� نباشد از
سایر اط�عات

صحت اط�عات داده شده در با� تأیید میشود:
امضا�-پرست 1
تاریخ

تلفن

امضا�-پرست 2

تلفن

تاریخ

برای پیش دبستان فرم به دستیار جا دهی تحویل داده/ارسال شود.
برای اوقات فراغت فرم به �
دف� مدیر مدرسه تحویل داده/ارسال شود.



کمون يک�ونا
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به روز شده 2016-02-03

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ
و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻮدک -و آﻣﻮزش ،2015-06-11ﭘﺎراﮔﺮاف ،105
ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  2015-07-01ﻣﻌﺘﱪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
1

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدک  5-1ﺳﺎل

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک  5-1ﺳﺎل
ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏ� ادارى /ﺷﺒﻬﺎ

ﺻﻔﺤﻪ 3
ﺻﻔﺤﻪ 3

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﻳﻦ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ /ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﺟﺎ دﻫﯽ و ﺻﻒ

ﺻﻔﺤﻪ 4

زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﮔﺰارش ﺗﻐﻴ�ات

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﻣﺮﺧﴡ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼت

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﭘﺲ دادن ﺟﺎ

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ

ﺻﻔﺤﻪ 5

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده/ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 5

روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻧﺮخ

ﺻﻔﺤﻪ 8

دﺳﺘﯿﺎر ﻫﺎی ﺟﺎ دﻫﯽ  -ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 9

2

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ )ﮐﻮدﮐﯿﺎر روزاﻧﻪ( اداره ﻣﯿﺸﻮد.

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدک  5-1ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  5-1ﺳﺎل ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دارد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و زﻣﺎن ﺗﺮدد ﴎﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮدک ﴐورت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺷﻮد .در ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮدﮐﯿﺎر ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن ،98 Lpfö ،و ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک  5-1ﺳﺎل )ﮐﻮدﮐﯿﺎر روزاﻧﻪ(
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﯿﺎر روزاﻧﻪ اداره ﻣﯿﺸﻮد .ارزﺷﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏ� ادارى /ﺷﺒﻬﺎ
ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺷﺎن در ﺷﺐ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ دﯾﺮ وﻗﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮدک ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮﻻگ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪارس ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/-ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺳﺎﻋﺎت دﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ �ﯿﺸﻮد.

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﻳﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادر ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ دارﻧﺪ 15 ،ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن/ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارﻧﺪ.

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  525ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻤﺗﺎم ﮐﻮدﮐﺎن از ﭘﺎﯾﯿﺰی ﮐﻪ  3ﺳﺎﻟﺸﺎن ﻤﺗﺎم ﻣﯿﺸﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ را در ﻃﻮل روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ �ﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده �ﻮد.
رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﺎری ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اداره ﻣﯿﺸﻮد .ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ از ﺗﺮم ﭘﺎﺋﯿﺰی
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ﮐﻪ ﮐﻮدک  6ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺗﺮم ﺑﻬﺎره ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ او  13ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮد ،اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺪف ﮐﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ �ﻮدن ﯾﺎد دﻫﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮏ
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﺤﻮی ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﴎﭘﺮﺳﺖ ،ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن را ﻣﯿﴪ ﺳﺎزد.

ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﻃﺒﻖ ﻧﺮخ روز و ﻃﺒﻖ دوران ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد:
"ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ" ,ﺣﺪ اﮐﺮﺜ ﯾﮑ�ه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎ دﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد و اﻟﺰام آور اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
در ﮐﻤﻮن ﻧﻬﺎد ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ اداره ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ،اداره
دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ.وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن /ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادرش در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎ دارد ﻗﺒﻞ از ﺟﺎ دﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺟﺎزه دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﺪ و در ﺻﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ /ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ /ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از  18.00 - 6.30ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  6.00ﺗﺎ  18.30ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  6.30ﺗﺎ  16.30ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎ دﻫﯽ و ﺻﻒ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻮوارا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﺮوﻧﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﻮک ﮐﺎس ﯾﺮوی اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﺮوﻧﺎ داده ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﺮب و ﴍق ﮐﻤﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ در واﻗﻊ آﺑﯿﺴﮑﻮ ،ﺳﻮاﭘﺎوارا ،وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ ،اوره ﺳﻮﭘﺮو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺳﻮآﻧﺪو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم وﯾﮋه اﻋﻼم ﺷﻮد” :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎ در ﻧﻬﺎد ﮐﻤﻮﻧﯽ” اﯾﻦ ﻓﺮم در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﮐﻤﻮن ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ از دﺳﺘﯿﺎر ﻫﺎی ﺟﺎ دﻫﯽ ،دﻓﱰ ﭘﺬﯾﺮش اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﱰ ﺳﺎﺧﺘ�ن ﺷﻬﺮداری ﮐﯿﺮوﻧﺎ
درﯾﺎﻓﺖ �ﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ در وﻫﻠﻪ اول درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ دارد ،ﺗﺤﻮﯾﻞ داده/ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!
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در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎ ﺑﺮای ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد .ﴎﭘﺮﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺟﺎزه دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺪﻫﺪ و در ﺻﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﮐﻼس ﺑﻨﺪی در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﮐﻼس ﺑﻨﺪی و اﺟﺮای آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺟﺎ داده ﺷﺪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدک را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ زﻣﺎن ﺗﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه در ﺑﺎره زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ،و ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺑﺮای  6ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل آوردن/ﺑﺮدن
ﮐﻮدک در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش ﺗﻐﻴ�ات
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،آدرس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،-و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری
را ﺑﻪ ﮐﻤﻮن اﻋﻼم �ﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺟﺎ دﻫﯽ اﻃﻼع داده ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﺮﺧﴡ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼت
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮدک  5-3ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارد  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮود.زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮدک  5-3ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارد  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮود.

ﭘﺲ دادن ﺟﺎ
زﻣﺎن ﭘﺲ دادن ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ .ﭘﺲ دادن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﺮ �ﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮم وﯾﮋه ﺑﻮده و ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﺎ دﻫﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .ﴏﻓﻨﻈﺮ از
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک از ﺟﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺲ دادن اﺳﺘﻔﺎده �ﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ،
ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ
ﴎﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺟﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﻨ�ﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺎ درﯾﺎﻓﺖ
�ﺎﯾﺪ ،او ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ �ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎی ﻣﺸﱰک،
ﯾﺎ اﺣﺘ�ﻻ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﻬﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪا از ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده/ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک/ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﺠﺮد و ﻫﻢ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از زوج اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ ﯾﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
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در ﯾﮏ آدرس ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای زوﺟﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ درآﻣﺪ زوج ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﺰی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﱰک ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدک ،ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺎی ﺟﺎ ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮدک ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻧﺰد ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دو ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد آن ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎی ﻣﺠﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺎزه دارد ﭼﻬﺎر روز در ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎری و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﴎﭘﺮﺳﺖ
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺮﺜ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ داده ﺷﻮد .روزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﴪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻧﺮخ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از درآﻣﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺣﻘﻮق ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ درآﻣﺪی ﮐﻪ از ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل )ﻣﺎزاد( ﮐﻪ در ﻓﺮم اﺻﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه،
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری 12 ،ﻣﺎه ﺳﺎل ،ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ زﯾﺮ  25ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮز ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،در ﻃﻮل ﻣﺎه ﺟﺎری از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎ/ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻃﺒﻖ دوران ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﴏﻓﻨﻈﺮ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ از ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در آﻣﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ:
• ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت

• ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ)ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت( :ﻏﺮاﻣﺖ واﻟﺪﯾﻦ /ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿ�ری /ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿ�ری /ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
)ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻤﺰد( /ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ )ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮدک(
• ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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• ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﮑﺎری /ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری
• ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﮕﺎه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درآﻣﺪ ﮔﺰارش داده ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﺾ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪی
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﻧﺮخ ﮔﺬارده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﴍوع/اﻤﺗﺎم ﺟﺎ دﻫﯽ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن /ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ /ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،از واﻟﺪﯾﻦ /ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ روزﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ
ﻣﺎه اول/آﺧﺮی ﮐﻪ از ﮐﻮدک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .رﻗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ  30روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از درآﻣﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﴪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﴪی را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺛﺎﺑﺖ �ﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺲ از ﯾﺎدآوری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اداره ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ داﺷﻦﺘ ﺟﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺟﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم دوﺑﺎره ﺟﺎ دﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﺎ دﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮاﻗﻌﯿﮑﻪ ﮐﻮدﮐﯿﺎر روزاﻧﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ داد .رﻗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ  30روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣ�ﯾﺖ وﯾﮋه ،ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ  2ﭘﺎراﮔﺮاف  ،9ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  15ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺎ داده
ﺷﺪه ﭘﺎراﮔﺮاف  9در ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ وﯾﮋه اﻣﮑﺎن دادن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺠﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﴏﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﻮدک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ  2ﭘﺎراﮔﺮاف  8ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ داده ﺷﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ
�ﯿﺸﻮد .در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺸﱰ از  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﮐﻮدک از ﺗﺮم
ﭘﺎﺋﯿﺰی ﮐﻪ او  3ﺳﺎﻟﺶ ﻤﺗﺎم ﺷﻮد در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺟﺎ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ دارﻧﺪ ،در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ،درآﻣﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪاﺋﯽ درآﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﻬﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮان اﺛﺒﺎت �ﻮد.
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ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻧﺮخ از ﺗﺎرﯾﺦ 2016-01-01

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ درﺻﺪی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ذﯾﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در آﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک در ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ  12ﻣﺎه در ﺳﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﮑﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ

در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻓﺮزﻧﺪ 2
ﻓﺮزﻧﺪ1.

ﻓﺮزﻧﺪ3.

ﻓﺮزﻧﺪ4.

%3

%2

%1

ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن.Ped./ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺮ
 25ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ  -ﭘﺎره وﻗﺖ

% 2,1

% 1,4

% 0,7

% 2,25

% 1,5

%1

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ

% 1,6

% 1,05

% 0,7

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن.Ped./ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻤﺗﺎم وﻗﺖ

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن.Ped./ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ دارای
%1
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  15ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

%2

"

ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ
"

% 0,75

% 0,5

ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ

%1

%1

ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻤﺗﺎم وﻗﺖ ﺟﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ  1 313ﮐﺮون در ﻣﺎه ،ﺳﻘﻒ درآﻣﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ  43 760ﮐﺮون
در ﻣﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻮاﻧﱰﯾﻦ ﮐﻮدک )ﺷ�ره  (1ﺟﺎ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﻮدک ﺟﺎ داده ﺷﺪه ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﮐﻮدک در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﯾﮏ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارد ،در اﯾﻨﺼﻮرت
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک  1در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک  2در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ:
در آﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ )ﯾﺎ اﺣﺘ�ﻻ ﺳﻘﻒ درآﻣﺪ( ﴐﺑﺪر ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ = ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ.
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دﺳﺘﯿﺎر ﻫﺎی ﺟﺎ دﻫﯽ  -ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻟﻮﺳﺎوارا ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻟﻮﮐﻞ دارن ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮﮔﺎﻟﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮﻟﺮ ﺑﯿﻦ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺮی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻦ ،و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن/ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آﺑﯿﺴﮑﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ )ﮐﻮدﮐﯿﺎر روزاﻧﻪ(:
ﺗﻠﻔﻦ0980-702 41 :

آن-ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ آﻧﺪرﺷﻮن
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.se
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺮی ﯾﺎﻧﮕﻠﻦ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﯾﭙﺎن ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﮐﻦ ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﯿﻠﺖ ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻪ،
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮرﺷﻦ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﯿﺮ ﮐﻠﻮور:
ﺗﻠﻔﻦ0980-700 99 :

ﮐﺎرﯾﻦ ﮐﺎرﻟﺴﻮن
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Karin.Carlsson@kommun.kiruna.se
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ راﮐﺖ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻟﯿﻼ ﺑﯿﻮرن ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﻮﮐﻠﻦ ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻮﺗﻦ ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن
ﯾﻠ�ر ﻟﻮﻧﺪﺑﻮم ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮﻻگ ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﯿﻞ رون و ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﻮﮐﺎﺳﯽ اروی:
ﺗﻠﻔﻦ0980-705 12 :

اوا اﻧﺒﺎک
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Eva.Enback@kommun.kiruna.se
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﻮﮔﺎﻟﯿﺪ -و ﺑﺮﯾﺎ
ﺗﻠﻔﻦ0980-702 40 :

اﯾﺎ ﯾﻮﮐﯽ
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Eija.Joki@kommun.kiruna.se
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻮﻟﻮوارا -و ﯾﻮﮐﺎﺳﯽ اروی
ﺗﻠﻔﻦ0980-702 64 :

آن-ﯾﺮد ﮔﻮﻧﯿﻼﺳﻮن
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Ann-Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.se
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ وﯾﺘﺎﻧﮕﯽ -و ﺳﻮاﭘﺎوارا ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻟﯿﮑﺘﺎن و ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮاﭘﺎوارا
ﺗﻠﻔﻦ0980-706 85 :

ﺗﺮﺳﯿﺎ ﯾﻮﻫﺎﻧﺴﻮن ﺑﻠﯿﻨﺪ
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Teresia.Johansson-Blind@skola.kiruna.se
ﺟﺎ دﻫﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎرﺳﻮآﻧﺪو -و اوره ﺳﻮﭘﺮو ،ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﻧﮓ ﺑﮕﻪ ،اﺳﻨﻮ ﻓﻠﯿﻨﮕﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺮﯾﺴﺘﺖ
ﺗﻠﻔﻦ0980-756 43 :

ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﻠﯿﻨﺪ
آدرس اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ Maria.Blind2@skola.kiruna.se
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کمون يک�ونا
اداره فرهنگ و آموزش

�
س�می
پیش دبستان و مدرسه مشوق
خط �
م� کمون يک�ونا
اگ�ى
فر ي

�
س�می

امنیت

�
س�می
 - MÄLپیش دبستان و مدرسه مشوق
�
تفس� نمود .در این جزوه بر روی امنیت و مشارکت ،محیط ي ن
ف�ی� ،تحرک و وعده هاى
س�می را میتوان به انواع مختلف ي
ئ
غذاى تمرکز میشود.
ئ
امنیت و مشارکت یک آتمسفر باز ،مجاز و مملو از �
اح�ام ی ن
استثنائ تک تک
بن کود�ان و بزرگسا�ن که درک برای ��ایط
افراد  -برای اینکه همان باشند که هستند ،را ایجاد می كند .این امر منجر به رشد هم کودك و هم بزرگسال میگردد و عزت
نفس را تقویت میكند .زمانیکه ما احساس درك و �
اح�ام به یکدیگر داشته باشیم ،حال �
خو� خواهیم داشت و میتوانیم
بگ�یم.
دانش جدید را فرا ي
تاث� � ن
داشن بر محتوای �ار بر اساس هدف برنامه �
میگ�د.
آموز� و بر محیطی که در آن �ار صورت ی
ی
ف�ی� �
این محیط ی ن
پاک�ه ،تازه و با صدای ی ن
بایسی گرم ،ی ن
پاین باشد ،که هم بچه ها هم بزرگسا�ن در آنجا خوش بوده و
معا�ت داشته باشند .محل ئ
هائ مانند سالن غذاخوری� ،افه تریا ،اطاق تجمع و حیاط های مدرسه �
با هم �
بایسی محل
م�قات طبیعی برای بزرگسا�ن ،بچه ها و نوجوانان باشد.
�
س�می کود�ان و نوجوانان میشود .ک� که حرکت می �ند حالش
فعالیت جسمی و تحرک :فعالیت جسمی منظم باعث
بیش� کشش دارد و ر �
بھ� است و �
�
احت� میتواند تمرکز �ند و درس را بفھمد .تحرك حال خوش روحی را ي ن
ن� تشویق مینماید.
به تمام بچه ها �
بایسى امكان فعالیت و تحرك جسمی روزانه داده شود.

غذا و وعده هاى ئ
غذاى براى س�مت ،رشد و حال خوش � ن
تاث� دارند.
داشن بچه ي
شخ� که گرسنه است به �
یادگ�ى برایش دشوار میشود.
سخى میتواند حواسش را جمع كند و به این دلیل ي
غذای خوب پیش دبستان و مدرسه به مفھوم این است که همه وعده های ئ
غذائ  -نه تنھا نھار  -بلکه صبحانه،
میان وعده و اجناس �افه تریا که توزیع میشوند مقوی و خوشمزه هستند.

مقدمه

آرزوی کمون یک�ونا برای پیش دبستان/مدرسه امنیت ،مشارکت و ایمان به آینده می باشد.

�
ین
س�می ،رشد چند
همچنن مشوق
در قانون آموزش و پرورش آمده" :هدف آموزش این است که معلومات و مھارت بدهد
جانبه و ع�قه به یاد یگ�ی مادام العمر باشد".

همچنن اینطور نوشته شده" :مدرسه �
ین
بایسی فعالیت �اریش را طوری
در برنامه های مدرسه ای مح� ما برای کمون یک�ونا
�
اداره نماید که هر دانش آموز بطور غریزی به اهمیت عادت های ئ
غذائ ،تحرک و زند� سالم فکر �ند".

�
خط �
س�مى
م� مشوق
معی که یک وظیفه �
یادگ�ی می باشند ،به این ن
مش�ک برای �لیه �ار�نان برای مشارکت
پیش دبستان و مدرسه مح� برای ی
در تدارک محیط یاد یگ�ی برای کود�ان و نوجوانان است.
�
س�می جھت تحقق هدف و رفاه �
داشن توازن ی ن
یادگ�ی به معنای � ن
بیش� می باشد.
یادگ�ی ،امنیت و
بن ی
محیط خوب ی
�
یک ارتباط واضح مثبت ی ن
س�می هست.
بن دانش و
�
س�می ،س�مت را در صدر قرار داده و مراقبند که
پیش دبستان و مدرسه مشوق

این شیوه تفکر در تمام روش �ار پیش دبستان/مدرسه رسوخ �ند.
در یک پیش دبستان/مدرسه سالم تفکر س�مت مانند یک رشته نخ از میان تمام فعالیت �اری
عبور می �ند.
پیگ�ی میشود.
فعالیت �اری مشوق س�مت پیش دبستان/مدرسه در گزارش سا�نه ی
در صورت نیاز روی خط �
م� تجدید نظر میشود.

پیشنھاد در باره فعالیتھا
امنیت و مشارکت
•

بزرگسا�ن قابل رویت در زنگ تفریح ها و يب�ون بودن ها

•

اطاق های رختکن/دوشھا و توالتھا طوری طراحی شوند که برای هویت فردی شخص فضا بگذارند

•

مابن کود�ان و بزرگسا�ن از طریق تشویق نمودن گفتگوی �
ایجاد روابط اعتماد �امل ی ن
یادگ�ی
مش�ک در بازی و ی

•

ارائه موقعیت برای بازتاب در اطراف روش �ار

•

بچه ها و بزرگسا�ن ارتباط برقرار میكنند و اهداف برنامه �
آموز� را شفاف میسازند

تحرك
•

محیط خارج از خانه که دعوت به فعالیتھاى جسمی میكند

•

�
معلوماى بدست آورد که
اگ�ى در محیط يب�ون توسط در طبیعت بودن باعث میشود کودك مشاهدات و
فر ي
محرك ع�قه وى براى بودن در هواى آزاد باشد مشاهدات و معلومات میتوانند بر ی ن
انگ�اننده یک ع�قه مداوم
�
برای زند� در فضای آزاد باشند

•

موضوع های در� را در فعالیتھای خارج از خانه بر اساس هدف برنامه ک�� هر موضوع ادغام �نید.
انتخاب دانش آموز میتواند در راستای مشوق س�مت استفاده شود.

•

کود�ان میتوانند ام�ان استفاده از سالن ورزش مدرسه را ب�فاصله پس از اتمام مدرسه داشته باشند

غذا و وعده هاى ئ
غذاى
•

زمان ن
كا� براى خوردن در زمان هاى منظم برنامه ریزى شده ساعات ثابت

•

بایسئ برای خوردن وعده های ئ
حئ آنھا که نیاز به غذای ویژه دارند� ،
همه� ،
غذائ )نھار،پیک نیک ،میان وعده،
خانه داری( در پیش دبستان و مدرسه احساس امنیت �نند.

•

پیش دبستان و مدرسه عارى از آبنبات ،تنق�ت و نوشابه میباشد و �
ش� نیى و سایر فرآورده
دس�� محدودى به ي

•

ش�ین دارد
هاى ي
وعده های ئ
معئ این است که بزرگسا�ن و کود�ان جھت دادن �
آموز� به ن
غذائ �
فرصئ برای یک نگرش مثبت
به وعده ئ
غذائ ،در �نار یکدیگر غذا میخورند
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وعده های غذا
در پیش دبستان

میوه و � �
س�یجات
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﯿﻮه و/ﯾﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﴎو ﻣﯿﺸﻮد.

�ن
آش�خانه پیش دبستان
در ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ  23آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  11ﺗﺎی آﻧﻬﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻏﺬا ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ 9 ،ﺗﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﴎو ﮐﺮدن
و  3ﻋﺪد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮد .در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﴎو ﮐﺮدن و ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻬﺎر از ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺼﻮرت ﮔﺮم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

غذا و محیط زیست
ﻧﻬﺎد وﻋﺪه ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﺷﻦﺘ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﱰ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺗﺎ ﺣﺪ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﺬاﺋﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﻓﺼﻠﯽ را ﴎو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

وعده های غذا در پیش دبستان
ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﴎو ﻣﯿﺸﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ،ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه
ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮده ،ﺧﻮش ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﴎو ﻤﺗﺎم وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻏﺬا ﺟﺰو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺨﻮرد .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻢﻟ ﺑﺎ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد.

وعده های غذای متنوع
در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن از ﻤﺗﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ روزاﻧﻪ ﴎ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻣﺘﻨﻮع ﴎو ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﻪ وﻋﺪه
ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮐﺮﺜ ﻏﺬاﻫﺎ ﮐﻼ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ درﺳﺖ ﺷﺪه و ﻋﺎری از
ﻣﻮاد ﮐﻨﴪوی زاﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻬﺎر روزاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬای ﺧﺎم و ﺳﺎﻻد ،ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﺷﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻢ ﭼﺮب و ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﺑﻄﻮر اﻋﻢ ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﺷﯿﺮ /ﻓﯿﻞ)ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮآورده ﻟﺒﻨﯽ( ﻃﺒﯿﻌﯽ/ﻣﺎﺳﺖ،
ﻏﻼت ﻓﺮآوری ﺷﺪه/ﺣﻠﯿﻢ ،ﺣﺒﻪ داﻧﻪ/ﭘﻮره/ﻣﺮﺑﺎ ،ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮه
و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﴎو ﻣﯿﺸﻮد.

غذای ویژه
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺬای وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﻋﺎدت ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﴍط ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﴎو ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺬای وﯾﮋه اﺳﺖ ﺷ� ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .ﺳﻔﺎرش
ﻏﺬای وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم "ﻏﺬای وﯾﮋه" ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺿﻤﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮم را در ﻣﺤﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.

زمان غایب بودن
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� از ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿ�ری ،اﮔﺮ ﺷ� ﻗﺒﻞ
از ﺳﺎﻋﺖ  7.30ﺑﺎ ﻣﺎ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.

تماس
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷ� ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻏﺬای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن دارﯾﺪ ﺑﺎ ﮐ�ل ﻣﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

حتما از صفحه �
این� �نی ما دیدن �نید!
در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Maltidsverksamhet/Test/

ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ
اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش
ﯾﻨﯽ ﻟﯿﻮن ،رﺋﯿﺲ ﺗﻐﺬﯾﻪ | ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
ﺗﻠﻔﻦ0980-700 37 :
اﯾﻤﯿﻞjenny.lejon@skola.kiruna.se :
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واردﺷﺪن ﮐﺮدن/ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮز

اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮز

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ

آدرس ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﺪه
آدرس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ )ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮ ﺷﻮد(
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ

ﻧﺎم

آدرس
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺷ�ره ﻣﻨﺰل
ﺷ�ره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

ﻧﺎم

ﺷ�ره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ

آدرس
آدرس ﭘﺴﺘﯽ

ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر

ﺷ�ره ﻣﻨﺰل
ﺷ�ره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﻠﯽ

ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﺨﺺ راﺑﻂ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آن را دارﯾﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮدک زﺑﺎن ﻣﺎدری دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﺳﻮﺋﺪی دارد ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺪام زﺑﺎن اﺳﺖ

اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن اﺣﺘ�ﻟﯽ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاى وﻳﮋه
 ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪرﺳﻪ در داﺧﻞ ﮐﻤﻮن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ� ﺑﻌﻨﻮان ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻤﺗﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼع دﻫﯿﺪﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﴍوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ �ﺎﯾﺪ.
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮم ﻏﺬای وﯾﮋه ﭘﺮ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮم در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )(www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhet
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای آﺳﺎﻧﱰ ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﻦﺘ ﮐﻮدک ،ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷ� اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮدک،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل
ﮔﻔﺘﺎری دﺷﻮار -ﺷﻨﻮاﺋﯽ -ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ،ﺑﯿ�ری ﻗﻨﺪ،ﴏع و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ را در ﻣﻮرد ﮐﻮدک ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺸﱰک ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و رﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻫﺮ دو واﻟﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﻀﺎی واﻟﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ 1

اﻣﻀﺎی واﻟﺪه/ﴎﭘﺮﺳﺖ 2

دﺑﺴﺘﺎن/ﺟﺎ دﻫﯽ در ﮐﻼس/ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

از ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ

اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده/ارﺳﺎل ﺷﻮد.
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تصمیم گرفته شده
2010-11-11

ئ
ئ
/راهنمائ
ابتدائ
اظھارنامه کیفیت در باره نھار مدرسه در مدرسه
�
�
جوان�ین شھروندان کمون
یادگ�ی و معلومات نزد
کمیته کودک و آموزش مسئول نھادهای
آموز� که هدفشان توسعه ی
همچنن مسئول نھاد مربوط به وعده ئ
ین
غذائ است.
می باشند ،است .این کمیته
�
�
یادگ�ی میباشد و غذا �
س�می است .نھار مدرسه جزوی از روز مدرسه است و عامل مھمی که
بخ� از
س�می ��ط ی
تاث� می گذارد .یک نھار مدرسه خوب هم �
دس�� به غذای مقوی و هم محیطی
بر نتیجه �ار دانش آموز در مدرسه ی
خوشایند که باعث خوردن نھار میشود ،هست.
�
بایسی
طبق قانون جدید آموزش و پرورش ) (2010:800که از  1جو�ی  2011شامل اجرا میشود ،دانش آموزان
غذائ مدرسه مقوی دعوت شوند .جھت �ار کردن با مواد غذائئ
پرداخن هزینه به وعده ئ
ابتدائ/ر ئ
ئ
�ن
اهنمائ بدون
در مدرسه
غذائ ) (2006که نوع �ار کردن با مواد ئ
هم قانون مواد ئ
غذائ  ،بھداشت و یغ�ه را ی ن
تعین می �ند ،صدق می�ند.

ین
اظھارنامه کیفیت بر اساس بخشنامه های �ا�ی که ی ن
همچنن تحقیقات م�ف
تعین �ننده �ار کمیته کودک و آموزش
�ننده می باشد ،تھیه شده است.
کمیته کودک -و آموزش قول میدهد که:
• نھار مدرسه باعث شود تا دانش آموزان بتوانند از لحاظ جسم و روح با نشاط باشند.
غذائ خوب بوده و ع�قمندی به یک فرهنگ ئ
بایسئ ترویج دهنده عادت های ئ
�
غذائ زنده،
• نھار مدرسه
ین
بنالمل� ،را بر ی ن
چه سوئدی چه ی ن
همچنن یک منوی متنوع مطابق فصل ارائه دهد.
انگ�د،
• نھارهای مدرسه ای مغذی و خوشمزه ارائه داده طوریکه  3/1نیاز روزانه انرژی-و مواد ئ
غذائ ،که بر اساس
توصیه های اداره مواد ئ
غذائ میباشد را ،برآورده سازد.
• حداقل دو نوع غذا که ی� از آنھا گیاهی باشد ،ارائه دهد.
آنھائ که بنا به د�یل پزش� به آن نیاز دارند ،ارائه شود.
• غذای ویژه برای ی
�
اخ�� یا مذهئ نمیتوانند هر ئ
• حداقل یک نوع غذا ی جایگزین که مناسب ئ
غذائ
آنھائ میباشد که بد�یل
�
را بخورند ،ارائه شود.

�
نبایسی بیش از  30دقیقه باشد.
• چنانچه غذا تمام شود و قبل از اینکه غذای دیگر بیاید ،زمان انتظار هرگز
ن
• جھت تھیه مواد ئ
افزودئ یغ� ن�وری
غذائ سازگار با محیط زیست و ارگانیک با کیفیت خوب ،بدون مواد
همچنن جھت �اهش دور � ن
ین
ریخن غذا ت�ش شود.
و جایگزین قندی
• یک محیط آرام و خوشایند در سالن های غذاخوری مدرسه ارائه شود که در آنجا �
بزرگ�ها همراه دانش آموزان
غذا میخورند و آش�ارا اهمیت به ئ
غذائ را نشان میدهند.

• زودترین زمان �و نھار مدرسه ساعت  10.30میباشد.
مش�یان غذا به اندازه ن
• که همه �
�ا� زمان برای خوردن غذا داشته باشند و ت�ش شود که برنامه ریزی طوری
باشد که تمام دانش آموزان بتوانند تقریبا هر روز � همان ساعت غذا بخورند.
مش�ی غذا کمک شود که یک وعده ئ
• به منظور اینکه به �
غذائ خوب که مغذی میباشد را با هم ترکیب نماید،
غذاهای روز در سالن غذا خوری در معرض دید گذاشته شوند.
• که در مدرسه یک بار در هر ترم راهنمای تغذیه ای که در آن دانش آموزان� ،ار�نان مدرسه و �ار�نان وعده
های ئ
غذائ مدرسه ��کت می �نند ،ترتیب داده شود.
شما قول میدهید:

• که بعنوان والده مسئول باشید که به کودک یک موضع یگ�ی مثبت نسبت به غذا و عادت های ئ
غذائ بدهید
همچنن به کودک ام�ان خوردن صبحانه هر روز قبل از � ن
ین
رفن به مدرسه بدهید.
• که بعنوان دانش آموز یک پرس غذا را بحدی که قادر به خوردن آن هستید در بشقاب گذاشته و ئ
غذائ
که میخورید شامل چند نوع مواد ئ
غذائ باشد.
ن�
پاک�� و خوشایند بودن سالن غذاخوری کمک نمائید.
• که بعنوان دانش آموز فعا�نه جھت محیط آرامش ،ی
�
• که بعنوان دانش آموز به منظور کمک به � ن
بھداشی تر ،لباسھای یب�ون را در آورده
داشن یک سالن غذاخوری
و خارج از سالن غذاخوری بگذارید.

آیا ما به قول خود عمل نمی �نیم؟
چنانچه نظر شما بر این است که ما به قول خود عمل نمی �نیم ،در اینصورت ما مایلیم که شما این مورد را با ما
در میان بگذارید.
ین
همچنن شما ام�ان فرستادن نظریات را از طریق پست
حتما با آموزگار کود�تان یا مدیر مدرسه مستقیما صحبت �نید.
�
ال��ونی� یا نامه )آدرسھا را در ذیل ببینید( دارید.
مایلید �
بیش� بدانید؟
جھت اط�عات �
بگ�ید:
بیش� میتوانید با ما به ی� از روشھای زیر تماس ی
تلفن:

0980-702 84

آدرس �
ال��ونی�:

barn-utbildning@kommun.kiruna.se

آدرس �
پسی:

Kiruna kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
981 85 Kiruna

ﻏﺬای وﯾﮋه
�
اط�عاى برای �پرستان همه دانش آموزان  6ساله در ماه ژانویه
برگه پرسش در باره نیاز به غذاى ویژه و یک جزوه
ارسال میشود.
برای سایر افرادی که نیاز به غذای ویژه دارند ،فرم برای پر کردن در صفحه �
این� �نی ما تحت عنوان غذاهای ویژه وجود دارد.
فرم پر شده را میتوان به �ار�نان سالن غذا خوری مدرسه تحویل داد.
در مرکز یک�ونا غذای ویژه در � ن
آش�خانه مدرسه یلمار لوندبوم درست میشود.
آش�خانه مدرسه نیا راکت غذای ویژه برای �
�ن
مش�یان غذای خود درست می�ند.
�
در ویتان� غذاهای ویژه در انگزگردن درست میشوند.
در سایر دهات غذاهای ویژه در � ن
آش�خانه هر مدرسه جداگانه درست میشوند.
تغی� کرده اند ،میتوان با �ار�نان سالن غذاخوری هر
چنانچه سوا� یپ�امون غذای ویژه هست یا نیازها در طول سال ی
مدرسه تماس گرفت.
م�ل تمام دانش آموز نای که در حال ن
در طول بھار یک پرسشنامه جدید برای سال تحصی� آینده به ن ن
حا� نزد ما ثبت
شده اند و نیاز به غذاى ویژه دارند ،ارسال میشود.
گواهی پزشک �زم نیست و� بخاطر امنیت فردی کودک/نوجوان خودتان توصیه می�نیم که چنانچه گواهی پزشک
موجود است آن را ضمیمه �نید.
اط�عات در باره ثبت داده ها

�
بایسی شخ� که نام فردی را ثبت می نماید به آن فرد ثبت شدن وی را اط�ع دهد.
طبق قانون اط�عات فردی

اداره فرهنگ و آموزش اط�عات فردی راجع به کود�ان ،دانش آموزان و والدین را ثبت می نماید .هدف این ثبت نمودن
پرداخن به امور هزینه های مراقبت از کود�ان ،نظارت بر مدرسه � ن
�ن
رفن اجباری ،لیست ک�سھا ،نمره ،حضور ،برنامه های

ئ
شناسائ  ،نام ،مدرسه -و تعلق به ک�س،
�تئ و یغ�ه می باشد .مثال اط�عات فردی شماره
رشد فردی همراه با تشخیص �
آدرس ،شماره تلفن ،خانواده ،وضعیت تاهل ،انتخاب زبان ،نمره و سایر ی ن
چ�ها می باشد .این اط�عات بر پایه مقررات
قانون اط�عات فردی برر� میشوند.

کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش
تقاضای تعطی�
ابتدائ/راهنمائئ
ئ
 -برای دانش آموز مدرسه

مقررات در باره تعطی�
�
جھت مسائل ویژه با تعطی� کوتاه مدت برای دانش آموز موافقت میشود .چنانچه د�یل واضح وجود داشته باشد با تعطی� بیش� موافقت
خواهد شد .به حکم اع�م شده در باره تعطی� نمیشود �
اع�اض نمود.
روش تقاضای تعطی�
�
مرئ/آموزگار مسئول میتواند حدا�� با  5روز تعطی� در سال تحصی� موافقت نماید .در باره سایر تعطی� ها مدیر تصمیم می یگ�د.
�
مرئ/آموزگار مسئول دانش آموز تحویل داده شود .تقاضای تعطی� �
�
تقاضای تعطی� �فنظر از ی ن
بیش�
م�ان تعطی�
درخواسئ جھت برر� به �
از  5روز حداقل  30روز قبل از زمان تعطی� درخواست شده �
بایسی تحویل داده شود.
نام دانش آموز
ک�س/سال تحصی�
مدرسه
تعداد روزهای مدرسه ای

زمان تعطی�
دلیل تعطی� درخواست شده
مرئ/آموزگار مسئول
اظھار نظر �
تعداد روزهای تعطی� گرفته شده از قبل:

گرفن تعطی� از زمان آموزش ی ن
بعنوان والده�/پرست من آگاه هستم که فرزند من با � ن
تضمن شده که قانون آموزش و پرورش مشخص
نموده �فنظر می �ند.
امضای دانش آموز

امضای والده�/پرست

منطقه

تاریخ

با تعطی� درخواست شده  :موافقت/داده میشود

 مخالفت/رد میشود

مرئ/آموزگار مسئول
�

منطقه و تاریخ

با تعطی� درخواست شده  :موافقت میشود

 مخالفت میشود

مدیر

منطقه و تاریخ

مرئ/آموزگار مسئول دانش آموز تحویل داده شود
تقاضای تعطی� به �

کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش

اظھار ع�قه برای ثبت نام در ک�س آموزش زبان مادری
این ثبت نام پیوسته میباشد و حضور در آموزش اجباری است تا زمانیکه �پرست �تبا ثبت نام مربوط به دانش آموز را باطل نماید.
�
نام خانواد� دانش آموز

ئ
شناسائ
شماره

نام دانش آموز

آدرس

تلفن ن ن
م�ل

فرزند من/ما در حال ن
حا� به )نام مدرسه را بنویسید( یم�ود

ک�س

چنانچه قرار است فرزند شما سال آینده مدرسه خود را تعویض نماید نام مدرسه جدید را بنویسید



ما درخواست آموزش زبان مادری داریم

ک�س

نام زبان

ی� یا هر دو والدین�/پرست های کودک بزبان مادری صحبت می �ند

 بله

خ�
 ی

زبان مادری بطور روزانه در خانه ما استفاده میشود

 بله

خ�
 ی

ابتدائ/ر ئ
ئ
اهنمائ(
فرزند من معلومات پایه را در زبان مادری دارد )دانش آموز مدرسه

 بله

خ�
 ی

ابتدائ/ر ئ
ئ
اهنمائ(
فرزند من خودش آموزش زبان مادری را میخواهد )دانش آموز مدرسه

 بله

خ�
 ی

ابتدائ/ر ئ
ئ
اهنمائ(
فرزند من قب� آموزش زبان مادری داشته است )دانش آموز مدرسه

 بله

خ�
 ی

��ط با� شامل اقلیتھای داخ� نمیشود
اط�عات ،درخواست ها ،نظریات

تاریخ

امضای والده�/پرست 1

تلفن روزانه

تاریخ

امضای والده�/پرست 2

تلفن روزانه

فرم دریافت شد )تاریخ(:
توسط )نام(:
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ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻛﻤﻮن ﻛ�وﻧﺎ

از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2015-04-23ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه
از ﺗﺎرﯾﺦ  2015-06-13اﻋﺘﺒﺎر دارد
آن ﺳﻮﻓﯽ ﮐﻮای وﯾﺴﺘﻮ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش
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ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ در ﻓﺼﻞ  10ﭘﺎراﮔﺮاف  ،32ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ در
ﺑﺨﺶ  11ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎی  39 ،32 ،31و ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ  18ﭘﺎراﮔﺮاف  30ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ) (2010:800 SFSو اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات،
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﮕﺎن ﺣﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺪرﺳﻪ
ای ﮐﻪ ﮐﻤﻮن آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺟﺎ داده ،ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﺣﺎﺋﺰ ﴍط ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﻮن اﯾﻦ آزادی را دارد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺗﺮاﺑﺮی را ﻫ�ﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ.
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مقررات حمل و نقل مدرسه

ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه ﻫ�ن ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻮار/ﭘﯿﺎده ﺷﺪن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺰل و ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﻮده در
ﴍوع و ﭘﺎﯾﺎن روز ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻤﺗﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴍوع ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ،8.20-8.00ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻓﻖ دادﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ دﯾﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺻﻮرت �ﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﮐﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن �ﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻔﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺟﺰو ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺤﺴﺎب �ﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪارس داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﻫ�ﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﻫﺎت ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺧﻄﯽ
ﻫ�ﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ.
آدرﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ آورده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺬارده ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ و �ﯿﺘﻮان
آن را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﴏﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﴍط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻗﻮام اﺟﺎزه ﺳﻮار ﺷﺪن
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.

آن ﺳﻮﻓﯽ ﮐﻮای وﯾﺴﺘﻮ
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�ارت اتوبوس
ﮐﺎرت ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﱪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺑﺎ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
در ﻃﻮل روزﻫﺎی درﺳﯽ ،ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرت ﮔﻢ ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺰارش داده ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﺎرت ﺧﺮاب ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻮﻗﺖ ﭼﺎپ
ﻣﯿﺸﻮد.
داﻧﺶ آﻣﻮز/ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرت اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ،دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻣﯿﭙﺮدازد .ﻫﺰﯾﻨﻪ 50 ،ﮐﺮون،
در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرت ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

حق برخوردارى از اتوبوس مدرسه
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داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،9-1ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه اﺑﺘﺪاﺋﯽ/راﻫﻨ�ﺋﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ �ﻮده ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﴍط در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ:
• ﻣﺴﺎﻓﺖ

• ﴍاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ

• اﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎر

• وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص دﯾﮕﺮ
ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﻣﺪرﺳﻪ را داﺧﻞ ﮐﻤﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،آدرس ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﴍاﯾﻂ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤﻮن ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مسافت
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ/اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺪرﺳﻪ/اﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  3-1ﺣﺪاﻗﻞ  3ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  6-4ﺣﺪاﻗﻞ  4ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  9-7ﺣﺪاﻗﻞ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ :ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز رﺑﻂ دارد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ واﻗﻌﯽ وی .ﻣﺜﺎل ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس  3ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﱰ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﮐﻼس اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ  3ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ راه دارد و ﻧﻪ  4ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﻫﺎﯾﺶ در ﮐﻼس .4
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��ایط ترافی�
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﴪ ﻣﯿﱪﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﱰ از ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ،آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﻮد.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی وی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.

دانش آموزان معلول
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص دﯾﮕﺮی دارد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﮕﺎن ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده �ﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ در آن روش ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .ﴎﭘﺮﺳﺖ )داﻧﺶ آﻣﻮز( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﻮاﻫﯽ را از دﮐﱰ ﻣﻌﺎﻟﺞ دارد.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای آﻣﺪن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﴎﭘﺮﺳﺖ
وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮم اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

حمل و نقل مدرسه برای دانش آموزان جا داده شده در مدرسه دیگر یا نیاز به حمایت ویژه
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺪﻻﯾﻞ وﯾﮋه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎ دﻫﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﴩﻃﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣ�ﯾﺖ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد.
ﻓﺮم اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ در  www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsarﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

وضعیت خاص دیگر
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺮای ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﴐوری ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در دوران زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎص ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﻓﺮم اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
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حمل و نقل مدرسه به هنگام جا دهی در خانه اوقات فراغت
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  3-1ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارد ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را دارد ،ﻣﴩوط
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﴍاﯾﻂ آن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪارد.
در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺲ از اﻤﺗﺎم ﻣﺪرﺳﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪرﺳﻪ را )ﻣﴩوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﴍاﯾﻂ آن ﺑﺎﺷﺪ( دارد و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد )ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداری
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﻃﻼع داده ﺷﻮد(.
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ �ﻮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺖ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﻃﻼع داده ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﺪ.

��ایط فردی
داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﴎﭘﺮﺳﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اوﺿﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش و ﴎﭘﺮﺳﺘﻬﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﴍاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اداره ﺻﺪق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ راه از وﺳﻂ ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه ﻣﯿﮕﺬرد
ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ �ﻮده ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از ﭘﺲ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮآﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺮ راه ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻘﺮرات ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻓﺮم اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar

تناوی و انتخاب مدرسه
مسکن �
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﺰد ﻫﺮ دو
واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻨﺎوﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﴍاﯾﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﴩوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﻮن دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ/و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺸﻮد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﯿﺘﻮان
از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ �ﻮد www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar
اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﻬﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﴍوع ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ  3-1ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ اﻃﻼع داده ﻣﯿﺸﻮد.
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ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﻨﺰل ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از اﺗﻮﺑﻮس
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺘﺨﺎب �ﻮده ،ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﮐﻪ ﺟﺎ دﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای رﻓﻦﺘ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯿﺒﻮد ،ﻧﺪارد.

ئ
جابجائ خارج از حوزه مدرسه
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺮود ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از اﺗﻮﺑﻮس
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ )،ﻣﴩوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس
 8را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﻠﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( اﺟﺎزه دارد ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮود و در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ داﺧﻞ ﮐﻤﻮن ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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حمل و نقل مدرسه دانش آموزان مدرسه ویژه به خانه اوقات فراغت ،مسکن کوتاه مدت

سفر ی ن
بن مسکن و مدرسه
ﻤﺑﻨﺰﻟﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

سفر ی ن
بن مدرسه و خانه اوقات فراغت
ﺧﺎﻧﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﱰادف ﺑﺎ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ.

سفر ی ن
بن مدرسه و مسکن کوتاه مدت
ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﱰادف ﺑﺎ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ.

4

ساعات حمل و نقل مدرسه ،زمان انتظار و مسافر �
مش�ک

ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺻﺒﺤﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻫ�ﻫﻨﮓ �ﻮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن وﯾﮋه ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه  5دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای آوردن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ  5دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ
ﯾﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮاﺑﺮی زود ﯾﺎ دﯾﺮ ﺑﺤﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﴪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﺮوﻧﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت از اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آوردن
از آن ﴍوع ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ .15.13
ﺳﺎﻋﺖ .15.14
ﺳﺎﻋﺖ .30.15
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﺜﻼ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿ�ری ﺷﺨﺺ ،وﻗﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن .در اﯾﻨﺼﻮرت ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯿ�ری آﻣﻮزﮔﺎر ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ ﻟﻐﻮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺪرازا ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺪﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
و/ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻨﺰل ﴐوری ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ  5ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 15دﻗﯿﻘﻪ اول ﭘﺲ از اﻤﺗﺎم ﮐﻼس ﻤﺑﻨﺰﻟﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
5

مسئولیت

ﮐﻤﻮن ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ،راﻧﻨﺪه ،واﻟﺪﯾﻦ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را در ﻃﻮل را ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.

مسئولیت �پرست
ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ ﺳﻮار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﻮد دارد ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﴎ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺎﯾﺪ.
از واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻣﺎده راه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮدک را ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﱪﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﴐورت اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮود.
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺰل و اﯾﺴﺘﮕﺎه در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻣﺪرﺳﻪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﺴﺘﮕﺎه در وﻫﻠﻪ اول
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

مسئولیت مدرسه
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺠﺪدا
ﺳﻮار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
در اوﻗﺎت اﺣﺘ�ﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ،ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ را دارد .ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ روز ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘ�ن داده ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﴎﮔﺮم ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر
وی ﺑﺮای ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
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وظیفه پیمان�ار
در ﻃﻮل ﺗﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر و راﻧﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را دارﻧﺪ.
راﻧﻨﺪه ﻣﺠﺎز �ﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺳﻮار ﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.

خا� راندن
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اش را ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ از دﺳﺖ دﻫﺪ وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺳﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺎزه
ﺳﻔﺎرش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻤﻮن ﮐﯿﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ �ﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه رزرو ﺷﺪه را از ﻣﺪرﺳﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻟﺶ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
6

�نسل کردن

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯿ�ری ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
�ﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
7

لغو حمل و نقل مدرسه در مواقع ��ایط دشوار

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر/راﻧﻨﺪه ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﺪﻟﯿﻞ اوﺿﺎع ﻫﻮا ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ راه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯿﴪ �ﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﺑﺮی را ﻟﻐﻮ �ﺎﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮاﺑﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﴎﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر ﻫﯿﭻ ﻏﺮاﻣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ �ﯿﺸﻮد.
8

بیمه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻠﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ،ﻤﺗﺎم ﻣﺨﺎرج از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﱪان ﻣﯿﺸﻮد.
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﺪا ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در ﻗﺒﺎل ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد از داﻧﺶ آﻣﻮز ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﻏﺮاﻣﺖ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺳﻬﻮا ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت اﻣﮑﺎن دارد از ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺰل واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
9

حادثه

ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺤﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداری ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮔﺰارش داده ﺷﻮد .ﮐﻤﻮن
و ﭘﯿ�ﻧﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﻦﺘ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﻧﻮع ﮐﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را دارﻧﺪ.
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10

توافق در باره غرامت برای حمل و نقل شخ�

ﺗﻮاﻓﻖ در ﺑﺎره ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ روزاﻧﻪ
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ای را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺪوﯾﻦ �ﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺮو آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﯾﮋه ای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
11

ش�ایت کردن از حکم اداری

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن دارد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻤﻮن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻇﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .ﺷﮑﺎﯾﺖ اول ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ روی ﺣﮑﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﻮن ﺑﺮ ﴎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ
دادﮔﺎه اداری ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اداری ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ادارات ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎی ،25-22
اﻋﱰاض �ﻮد .اﻋﱰاض ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه اداری ﻧﻮر ﺑﻮﺗﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آن ﮐﻤﻮن ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،را ﻣﯿﺘﻮان
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺞدﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻓﺼﻞ  10ﺷﮑﺎﯾﺖ �ﻮد.ﺷﮑﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ دادﮔﺎه اداری ﻧﻮر ﺑﻮﺗﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

آن ﺳﻮﻓﯽ ﮐﻮای وﯾﺴﺘﻮ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ -و آﻣﻮزش
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کمون يک�ونا

اداره فرهنگ و آموزش
تقاضای حمل و نقل مدرسه

اط�عات شخ� دانش آموز
�
نام خانواد� و نام
ئ
شناسائ
شماره
آدرس ن ن
م�ل

شماره تلفن

آدرس �
پسی
سال تحصی�

مدرسه
مس� سفر
ی

تا

زمان از
دلیل تقاضای حمل و نقل مدرسه

گواهی

مش�ک� ،
�پرسی �
�
ین
همچنن محل ثبت
بایسی گواهی ضمیمه شود یا هر دو والدین امضا �نند
تقاضای حمل و نقل مدرسه بد�یل ویژه بطور مثال

احوال دانش آموز.
امضای �پرست )نام واضح(
امضا ،شماره تلفن

امضا ،شماره تلفن

آدرس �
ال��ونی�

آدرس �
ال��ونی�

تصمیم
 موافقت

زمان

 جواب رد

دلیل جواب رد

تاریخ تصمیم

امضا

فرم را به آدرس  skolskjutsansvarig, kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kirunaبفرستید.

