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 كيلومرت مربع و همجوار با فنالند و نروژ همچن� باكمون هاى پاياال و يليواره. 19 447كمون ك�ونا، در سطح 

 
 

 نفر، بزرگرتين منطقه مسكو� كمون مى باشد. 23 000نفر از  18 000مركز شهر ك�ونا با جمعيت 
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 سیستم آموزش و پرورش سوئد
 

 سیستم آموزش و پرورش سوئد شامل این هاست
 اختیاری سال 5-1سن  پيش دبستان •
 اختیاری سال 6سن  کالس پیش دبستانی •
 اجباری 16-7سن  مدرسه ابتدائی/راهن�ئی •
 اختیاری 18-16سن  دبیرستان •
 اختیاری  بزرگساالنآموزش  •

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

 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 

احب مدرسه خصوصی، موسوم به کارفرما، همراه مدير مدرسه مسئوليت چهارچوب هاى قانو� و مقررات تصميم ميگ�ند. كمون يا ص

 اصىل كارهاى روزانه را دارند. قانون مدارس، مقررات و برنامه هاى درىس 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 كىل و خط مىش ها در آنجا 

 بيان ميشوند. برنامه هاى درىس و قانون آموزش و پرورش بايستى فعاليت كارى مدرسه را هدايت كنند. در برنامه كالىس و موضوع 
 هدف و منظورى بايست داشته باشد. برنامه های کالسی نحوه آموزش یا روش کاری که قرار استدرىس نوشته شده هر درىس چه 

 استفاده شود را مشخص �ی کنند. در عوض برنامه های کالسی مشخص می کنند کیفیت معلومات دانش آموزان چگونه توسعه بیابد.
 

 باشد که مسئولیت مدیریت و ه�هنگی کار تربیتی مدرسه هر مدرسه یا پیش دبستان بایستی دارای یک مدیر/رئیس پیش دبستان 
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 خصوىص
 

در سیستم مدارس از طریق کمون ها، شورای استان و حکومت برنامه ریزی میشود. عالوه بر کارفرماهای دولتی حتی دست تدریس 

اندرکاران خصوصی نیز میتوانند به عنوان کارفرما جهت راه اندازی مدارس، پیش دبستان و خانه های اوقات فراغت خصوصی، تأیید 

سیستم مدرسه ای کودکان و نوجوانان را میسازند. کمونها مسئولیت اصلی سیستم مدرسه شوند. مدارس دولتی و خصوصی با یکدیگر 

 ای را دارند. مسئولیت مدارس خصوصی را یک فرد یا هیئت مدیره دارد.
 

ا مدارس ابتدائی/راهن�ئی خصوصی توسط بازرسی مدارس تأیید و بازرسی میشوند. ورود به آنها برای همه آزاد است و تدریس در آنج

 بایستی معادل تدریس مدارس ابتداىئ/راهن�ىئ کمونی باشد.
 

 راهکار ها
 

بغیر از بخش نامه های رسارسی و قوانین که تنظیم کننده فعالیتهای کاری ادارات می باشند، اسناد دیگری نیز وجود دارند بطور مثال 

 کار کنیم و در موقعیت های مختلف چه باید بکنیم.برنامه های اجرائی و مقررات که راه را برای ما مشخص می کنند که چگونه 
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 معيار
 

 كار ما در اداره فرهنگ و آموزش بر اساس معيار هاى كمون ميباشد وىل بر اساس اين موازين هم كار مى كنيم:
ن همه انسانها ارزش يكسان دارند؛ به اين معنى كه به همه خوش آمد مى گوئيم و با همه در متامى نهادهای�ن يكسا •

 برخورد مى كنيم.
 سالگى برسند مي بينيم. 18رشط موفقیت در کارمان را مسئوليت رسپرستها تا زمانيكه فرزندان آنها به سن  •
 ما بین دخرت و پرس، زن و مرد فرق �ی گذاریم. •
 بچه ها، نوجوانان و بزرگساالن در کارمان �ی گذاریم بلکه با همه بایستی ما از نظر اخالقی یا مذهبی فرقی بین  •

 یکسان برخورد شود.
 با توجه به اخالقی که از مسیحیت و سنت غربی برش دوستانه به ما رسیده، این امر توسط تربیت فرد به عدالت  •

 خواهی، سخاومتندی، تحمل و مسئولیت پذیری صورت می گیرد.
 رتام به حقوق انسانی و ارزش های اساسی دموکراسی که جامعه سوئد بر آن متکی میباشد را منتقل آموزش بایستی اح •

 �وده و ایجاد کند.
 در كارهاىئ كه ما انجام ميدهيم نبايد كىس به دليل جنسيت، تعلقات نژادى، مذهب يا ساير برداشت هاى اعتقادى،  •

 انایی كارى تحت تبعيض يا رفتار تحق� آميز ديگری قرار گ�د. هويت فراجنىس يا ابراز گرايش جنىس، سن يا افت تو 
 با این نوع گرایش ها بایستی برخورد.جدی شود.

 با بیگانه ستیزی و عدم تحمل بایستی با دانش و بحث آزاد و اقدامات فعاالنه برخورد �ود. •
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 سازمان
 
 

 
 
 
 

 این عکس �ایانگر این است که شهرداری و کمیته اتحادیه ای کارفرمای اصلی متام آموزش ها میباشند. سپس بخش های مختلف 
 کمونی الپالند سپرده اند. کارفرماهای انواع گونه های مدارس این ها میباشندرا به کمیته فرهنگ و آموزش همچنین به اتحادیه 

 کمیته فرهنگ و آموزش -دفرت کمون  -پیش دبستان و مدرسه ابتدائی/راهن�ئی  •
 مقامات محلی الپالند -دبیرستان و آموزش بزرگساالن  •

 
 

 پيش دبستان و مراقبتهاى كودكان
 

 قدم در سیستم آموزشی سوئد می باشد. پیش دبستان یک کار تربیتی و اولین
 

 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 تحصیالت دانشگاهی در امور تربیتی دارند و تعداد کارکنان نسبتا در مقایسه با سایر کمونها 
 باال می باشد.

 
 یشرت پیش دبستان ها کم و بیش کار بزبان اقلیت فنالندی و معنکیلی اداره میشود. فعالیتهای کاری مربوط به سامی بطور کلی در ب

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.
  

 شورای شھرستان

 مقامات مح� �پ�ند کمیته فرهنگ و آموزش

 پیش دبستان
/  مدرسه ابتدائئ

 راهنمائئ 
ستان خانه اوقات فراغت  آموزش بزرگسا�ن دب�ی
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 حق برخوردارى از فعاليتهاى پيش دبستا� را دارد؟ چه كىس
 

 طبق قانون آموزش و پرورش بسته به کار یا تحصیل والدین یا بر اساس نیازهای شخصی کودک به دلیل وضعیت کلی خانواده، بایستی 
الدین او بیکارند یا تعطیلی از سن یک سالگی کودک، جای پیش دبستان در حد نیازی که وجود دارد ارائه شود. حتی برای کودکی که و 

 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.
 

 ساعت در هفته، انتخاب کنند. 25یتوانند بین دو نوع مراقبت، باال و پایین رسپرست هائی که شاغل، محصل یا متقاضی کارند م
 

 مرخىص والدين
 

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

 
 پيش دبستان دولتى

 
سال ارائه میشود. این امکان از پاییزی  5تا  3ساعت در سال برای متامی کودکان  525ساعت در هفته یا  15پیش دبستان مجانی زیر 

کند. این جا دهی مشمول روزهای ساله میشود داده میشود و از برنامه آموزشی مدرسه ابتدائی/راهن�ئی پیروی می  3که کودک 

 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 

عات بخصوص که در آن ساعات یک نوع فعالیت کار همگون داشته باشند و بهمین دلیل کار به سه روز در هفته تقسیم شده و در سا

 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
 

 یش دبستان میتواند بین ساعت می باشد. در صورت نیاز پ 18.00تا  6.30ساعات کار پیش دبستان در روزهای کاری از ساعت 
 باز باشد. 18.30تا  6.00

 
 می باشد. 16.30تا  6.30ساعات کار مراقبت تربیتی بین ساعت 

 
 مراقبت در ساعات غ� ادارى/شبها

 
کودکانی برای والدینی که ساعات کارشان در شب، نیمه شب و روزهای تعطیل دیر وقت یا نامنظم می باشد، امکان ارائه مراقبت برای 

که در پیش دبستان و خانه اوقات فراغت بوالگس ثبت نام شده اند، وجود دارد. این جا میتواند مکمل خانه فراغت مدارس باشد. هیچ 

 /خانه اوقات فراغت در ساعات دیر وقت کاری دریافت �یشود.-هزینه اضافی برای جا در پیش دبستان
 
 جا تقاضا کنید یا پس دهید 
 

 تقاضاى جا
 

اضای جا در پیش دبستان یا مراقبت تربیتی کمونی با پر کردن فرم تقاضای جا در نهاد کمونی (ضمیمه) انجام میشود و در این لینک تق

 می باشد
20om%20platshttp://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%

.pdf?epslanguage=sv 

 



8 

دستیار جا دهی پیش دبستانی که والدین در وهله اول مایلند آنجا جا داشته باشند، یا تحویل داده یا ارسال میشود. تقاضانامه پر شده به 

تقاضانامه چهار ماه قبل از نیاز به جا بایستی تحویل داده شود. جهت تقاضا برای پیش دبستان یا مراقبت تربیتی که تحت اداره کمون 

 با محلی که شخص مایل است در آنجا برای کودکش تقاضای جا کند مستقی� متاس بگیرد. نیست به رسپرست توصیه میشود که
 

رسپرست کودک است که تقاضا و نیاز کودک را جهت جا در پیش دبستان یا سایر مراقبت های کودک اعالم می کند. در مواردی که 

 ند، آنها تقاضای یک جای مشرتک می �ایند. در مواردی کودک دو رسپرست دارد که رسپرستی مشرتک دارند ولی با هم زندگی �ی کن
 که رسپرست ها در دو محل مختلف زندگی می کنند، بطور مثال چنانچه یک رسپرست در مرکز شهر کیرونا و رسپرست دیگر در یکی 

 از دهات زندگی می کند، رسپرست ها می توانند هر کدام در محل های مختلف تقاضای جا بدهند.
 

 صف جا دهى و
 

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.
 

ربیتی صورت میگیرد. در حد امکان خواسته های رسپرست در نظر گرفته جا دهی کودک پیش دبستانی در پیش دبستان یا مراقبت ت

میشود. چنانچه رسپرست از جا دهی صورت گرفته ناراضی می باشد یا بدالیل دیگر میخواهد جا دهی کودک را به جای دیگر منتقل 

 ر این لینک انجام دهد.�اید میتواند تقاضای تعویض پیش دبستان را با پر کردن فرم تقاضای تعویض جا (ضمیمه) د
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20om%20byt

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

 پس دادن جا
 

 میگیردزمان پس دادن یک ماه است. پس دادن جا کتبا از طریق پر کردن فرم پس دادن جا (ضمیمه) در این لینک صورت 
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 مالحظه اینکه کودک در طول زمان پس دادن از جا استفاده �وده 

 میشود.یا نه هزینه دریافت 
 

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
 

سال که در پیش دبستان  5تا  3ساعت در هفته، هزینه وجود دارد. از کودکان  25بسته به زمان حضور دو نوع مختلف باال یا زیر 

ساعت در هفته  15ساعت در هفته جا داده شده اند هزینه ای دریافت �یشود. از این کودک ها در مواقعی که بیشرت از  15دولتی تا 

 در محل پیش دبستان مبانند هزینه تقلیل داده شده ای دریافت خواهد شد.
 

ه ای که کودک/کودکان به آن تعلق دارند همچنین به زمان ماندن بستگی دارد. اطالعات تعیین کردن مقدار هزینه به میزان درآمد خانواد

 مربوط به درآمد خانواده توسط پر کردن فرم اطالعات درآمدی (ضمیمه) به دستیار جا دهی پیش دبستان تحویل داده میشود لینک
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?epslangua

ge=sv 
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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 اطالعات در 
سند قوانین اجرائی و هزینه های پیش دبستان، مراقبتهاى تربیتی و خانه اوقات  9-7باره چگونگی محاسبه هزینه در صفحه های 

فراغت موجود می باشد (ضمیمه). هزینه جهت کارهای پیش دبستان و مراقبت های تربیتی هزینه ماهیانه میباشد که از صاحب 

 ، طبق توافق زمان ماندن، دریافت میشود. از ماه سال، رصفنظر از اینکه از جا استفاده شده است یا نه 12جا/رسپرست، ماهانه، 
 تاریخ جا دهی کودک هزینه پرداخت خواهد شد.

 
 زمان ماندن/برنامه

 
زمانیکه به کودک جا داده شد رسپرست بایستی برنامه زمان ماندن کودک را بر اساس نیاز خانواده، یعنی زمان کار یا تحصیل رسپرست 

جا دهی تحویل دهد. همیشه بایستی یک برنامه به روز شده در باره زمان ماندن در پیش  که شامل زمان تردد است را به دستیار

هفته محاسبه  6دبستان موجود باشد. چنانچه رسپرست ساعات نامنظمی داشته باشد یک زمان میانگین در هفته، و حداکرث برای 

 می باشد. خواهد شد. رسپرست مسئول آوردن/بردن کودک در مدت زمان ماندن توافق شده
 

 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 باالبردن 
 عات مربوط کیفیت می باشد و از رسپرست ها خواهش میشود که به این مسئله احرتام گذاشته و برای این مورد برنامه بریزند. اطال 

 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 کرس نخواهد شد.

 
 گزارش تغي�ات

 
 از آنجا که هزینه جای پیش دبستان یا تربیت مراقبتی تحت تاثیر عوامل گوناگون می باشد، وظیفه رسپرست است که متامی تغییرات 

 و تغییرات برنامه ای را به دستیار جا دهی پیش دبستان گزارش دهد. -از قبیل، وضعیت خانواده، آدرس، درآمد
 

 مرخىص و ساير تعطيالت
 

ساعت در هفته به پیش دبستان  15سال فقط حق دارد  5-3خصی یا هر نوع تعطیلی دیگری داشته باشد، کودک زمانیکه رسپرست مر 

 دولتی برود.
 

 غذا و ساعات غذا در پيش دبستان
 

صبحانه،  -یک بخش بزرگ و مهم کارهای تربیتی روزانه پیش دبستان ها وعده های غذایی است که در طول روز به کودکان داده میشود 

و آموزش هم یک  -نهار و میان وعده. در بسیاری از پیش دبستان ها مرتبا برای توسعه و بهرت کردن این بخش کار میشود. کمیته فرهنگ

فراهم �وده، پیش دبستان و مدرسه (ضمیمه) مشوق سالمتی، که در آن از جمله، اهمیت غذای مقوی و یک محیط خوب  سند خط مشی

 می سازد. وعده های غذا در پیش دبستان.(ضمیمه) وعده های غذائی را برجسته
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 به منظور بهرت 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 بوالگ

 پیش دبستان پناهنده
 پيش دبستان بوالگ شامل شبانه

 
 یوکاسی اروی

 پيش دبستان یوکاسی اروی
 

 منطقه یگارسکوله
 پیش دبستان فیلت

 
 منطقه کارسو آندو

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

 
 مرکز شهر کیرونا
 پيش دبستان باکن

 دبستان نورشنپيش 
 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

 و فرهنگ لیال بیورن -پیش دبستان زبان
 

 منطقه لوساوارا
 پيش دبستان بری کریستالن

 دبستان بولر بینپيش 
 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
 

 مدرسه کمونی، دو مدرسه سامی و سه مدرسه خصوصی وجود دارند.  12در کیرونا مجموعا هفده مدرسه ابتدائی/راهن�ئی شامل 
در ه�ن مکان حتی کالس پیش دبستانی و خانه اوقات فراغت وجود دارد. از دوازده  6-1در اکرث مدارس ابتدائی با کالسهای درسی 

 می باشند. F-6و پنج مدرسه مدارس  F-9مدرسه کمونی هفت مدرسه مدارس 
 

 سطح وسیع جغرافیایی در کمون کیرونا باعث شده که کمون نسبتا تعداد زیادی مدارس کوچک با آموزش  پخش بودن جمعیت در
 داشته باشد و اندازه مدارس بسیار متفاوت می باشد. 9تا کالس 

 
 ودش تصمیم چنانچه مدرسه ای مایل است انتخاب جهت گیری ویژه ای یا روش کاری خاصی که تاثیر بر کل کار میگذارد، داشته باشد،خ

در کلیه مدارس  9-7می گیرد. در متام مدارس یک تالش مرکزی برای ابزار فراگیری دیجیتال انجام میشود. به این معنی که متام دانش آموزان 

کمون یک کامپیوتر شخصی دارند، که در اکرث کالس 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 

 جهت کمک به مدیران، روسای پیش دبستان ها و کارکنان در امور پیرشفتی، استخدام شده است. IKTه است. در این اداره یک مربی شد
 

 مدرسه اجبارى
 

سالشان متام شود، میشود. در برخی  7در سوئد مدرسه رفنت اجباری است و وظیفه مدرسه رفنت شامل همه کودکان از پائیزی که آنها 

نچه دلیل ویژه ای وجود داشته باشد، امکان به تعویق انداختی وظیفه مدرسه رفنت هست. در عوض چنانچه رسپرست مایل موارد چنا

 باشد یک سال مدرسه رفنت فرزندش را جلو بیاندازد، میتواند این تقاضا را نزد کمون انجام دهد. وظیفه مدرسه رفنت در آخر ترم سال 
ش آموز به مدرسه ویژه میرود، سال نهم پس از اینکه دانش آموز مدرسه رفنت را رشوع کرده است. نهم منقضی میشود، یا چنانچه دان

 حتی با وجود اینکه وظیفه مدرسه رفنت منقضی شده دانش آموز حق دارد که باالترین کالس درسی را متام کند.
 

 انتخاب مدرسه/ مدرسه معرىف شده
 

 زمانیکه یک دانش آموز میخواهد کالس پیش دبستانی یا مدرسه ابتدائی/راهن�ئی را در کیرونا رشوع کند، کمون معموال دانش آموز 
را به نزدیکرتین مدرسه ابتدائی/راهن�ئی به خانه دانش آموز مرجوع می کند. مفهوم انتخاب آزاد مدرسه این است که رسپرست دانش 

اید که دانش آموز به مدرسه دیگری غیر از آن که کمون معرفی کرده برود. این میتواند یک مدرسه کمونی دیگر، آموز میتواند تقاضا �

یک مدرسه خصوصی یا مدرسه سامی باشد. چنانچه شخص مدرسه دیگری بغیر از مدرسه ای که کمون معرفی �وده برای ثبت نام 

اشته باشد این است که چنانچه مسیر مدرسه دور باشد شاید با حمل و نقل فرزندش انتخاب کند، چیزی که مهم است به آن توجه د

کودکی که به کالس پیش دبستانی میرود، به دلیل اینکه رفنت به کالس پیش دبستانی نوع  2015مدرسه موافقت نشود. از اول پاییز 

 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
 

 از این امر با خرب باشد.چنانچه فرزند ش� نیاز به غذای ویژه دارد مهم است که مدرسه 
 

 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 

یکسان کتبی داشته باشند که هر سال شدن از تبعیض، آزار و اذیت و برخوردهای تحقیر کننده بایستی همه مدارس یک برنامه برخورد 

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 اینرتنتی مدارس برنامه برخورد یکسان مدارس مختلف را میتوانید بیابید.
 

 دستور کارشان آمده که به کار مدارس در رابطه با برخورد یکسان پشتیبانی دهند و در آن همچنین  کارکنان سالمتی دانش آموز در
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.
 

الده مایلید در باره این که اگر احت�ال فرزند ش� در معرض تحقیر یا تبعیض قرار گرفت چه کاری ش� میتوانید چنانچه ش� بعنوان و 

, �اینده کودک و دانش آموز که متعلق به بازرسی مدارس می باشد BEOانجام دهید، بیشرت بدانید، میتواند از طریق صفحه اینرتنتی 

 راهن�ئی بگیرید.
 

 بيمه ها
 

تگاه های اداری بایستی در حد امکان برای داشنت یک محیط مطمنئ که خطر حادثه برای دانش آموزان را کاهش میدهد تالش متام دس

 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 
 سالی که کودک/دانش آموز پیش دبستان، کالس پیش دبستانی و مدرسه ابتدائی/راهن�ئی را متام کند، معترب می باشد. 1/9روز 

 
 عيد ها وتعطيىل 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 رشوع و متام می کنند همچنین کی آنها تعطیلی دارند. برنامه سال تحصیلی برای دبیرستان گاهی میتواند با برنامه 

 ت باشد ولی ما تالش می کنیم تا آنها را تا حد امکان مثل هم درست کنیم چرا که خانواده ای میتواند مدرسه ابتدائی/راهن�ئی متفاو 
 در هر دو نوع مدرسه بچه داشته باشد.

 
 تعطيىل اضاىف

 
بایستی  چنانچه دانش آموزی نیاز به تعطیلی داشته باشد، رسپرست بایستی در این باره نزد مدرسه تقاضا بدهد. در باره تعطیلی مدیر

 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. رشایطی که میتوانند دلیل این کار باشند:
 

 مدت غیبت •
 وضعیت دانش آموز •
 وه های گوناگون بتوان آموزش از دست داده را جربان �ودامکان اینکه به شی •
  چه اندازه این تعطیلی برای دانش آموز اهمیت دارد. •
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 (ضمیمه) پر شود لینک تقاضای تعطیلیبایستی فرم  تقاضای تعطیلیجهت 
 

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

 
 قضاوت و �ره

 
 یعنی قبول نشده،  Fبگیرند، که  Aتا  Fبایستی دانش آموزان مدرسه ابتدائی/راهن�ئی هر ترم �ره بر اساس معیار  6از ترم پاییزی کالس 

E  یعنی پایین ترین �ره برای قبولی وA  باالترین رسیدن به هدف می باشد. بعنوان اساس �ره گذاری آموزگار از تشخیص خود در رابطه 
با تالش دانش آموز برای رسیدن به هدف در ارتباط با رشط معلومات برنامه آموزشی، استفاده �اید. چنانچه آموزگار تشخیص دهد که این 

برسد، مدرسه موظف می باشد که بررسی کند آیا دانش آموز نیاز به  Eرین �ره قبولی احت�ل وجود دارد که دانش آموز نتواند به پایین ت

 پشتیبانی ویژه دارد یا نه.
 

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

    آبیسکو
 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  آبیسکو

    
    منطقه بوالگ

 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  مركز زبان
    

    یوکاسی اروی
 6سال تحصیلی  -کالس پیش دبستانی  مدرسه یوکاسی اروی

   
   منطقه کارسو آندو

 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  مدرسه کارسو آندو
 6سال تحصیلی  -کالس پیش دبستانی  مدرسه اوره سوپه رو

    
    مرکز شهر کیرونا

 6سال تحصیلی  -دبستانی کالس پیش  مدرسه بریا
 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  مدرسه هوگالید

 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  مدرسه تری یانگلن
   

   منطقه لومبولو
 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  مدرسه نیا راکت
  مدرسه ويژه ابتدائی/راهن�ىئ مدرسه نیا راکت

   
   منطقه لوساوارا
 6سال تحصیلی  -کالس پیش دبستانی  مدرسه لوساوارا

    
    تولووارا

 6سال تحصیلی  -کالس پیش دبستانی  مدرسه تولووارا
    

    منطقه ویتانگی
 6سال تحصیلی  -کالس پیش دبستانی  مدرسه سواپاوارا
 9سال تحصیل  -کالس پیش دبستانی  مدرسه ویتانگی
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 مركز زبان
 

 رسپرست 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 رسپرست نامه ای دریافت خواهد کرد که در آن زمان و جا دهی برای تدریس قید شده است.

 
اولین اقدام آموزشی می باشند که متامی تازه واردین از کشورهای دیگر به کیرونا ، بایستی رفته باشند. چنانچه مركز زبان و کالس آمادگی 

 این کار قبال انجام شده باشد، سطح معلومات دانش آموزان درجه بندی شده و سپس آنها بر اساس رشد و معلومات خود آموزش می بینند.
 

ر چه رسیعرت (معیار رسارسی ظرف کمرت از یک سال می باشد) بتوان دانش آموزان را در کالسهای هدف این فعالیت کاری این است که ه

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.
 

 وئدی بعنوان زبان دوم همچنین زبان مادری می باشد.مرکز زبان شامل کالس های آمادگی، س
 

 در کالس های آمادگی به متام دانش آموزانی که فاقد معلومات زبان سوئدی میباشند، تدریس میشود.
 

ت برخی از دانش آموزان امکان ثبت نام در سایر مدارس ابتدائی/راهن�ئی کمون کیرونا را خواهند داشت در اینصورت تالش بر این اس

 که دانش آموزان در مناطق مرکزی کیرونا پخش شده تا به این ترتیب امکان فراگیری سوئدی را هر چه رسیعرت داشته باشند.
 

 در مركز زبان همچنین یک پیش دبستان آمادگی برای کودکانی که فاقد زبان سوئدی می باشند وجود دارد.
 

 خانه اوقات فراغت
 

 ن کالس پیش دبستان و مدرسه می باشد تا به والدین امکان داده شود که بتوانند نقش والدین وظیفه خانه اوقات فراغت مکمل بود
را با کار یا تحصیل ترکیب کنند. خانه اوقات فراغت بایستی محرک رشد و فراگیری دانش آموزان بوده، به آنها اوقات فراغت مفید ارائه 

 اشد.کرده، مشوق متاس های چند جانبه و همگونی اجت�عی ب
 

 چه چيزى خانه اوقات فراغت را مديريت ميكند؟
برنامه  2و  1در کنار قانون آموزش و پرورش برنامه آموزشی مهمرتین سند مدیریت این کار می باشد. خانه اوقات فراغت وظیفه دارد بخش 

آموزشی مدارس ابتدائی/راهن�ئی، کالس 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
 

ند بهمین دلیل در ساخت�ن های مدارس واقع شده اند. تقریبا در كمون ك�ونا خانه های اوقات فراغت بخشی از کار مدارس می باش

نیمی از کارکنان خانه های اوقات فراغت کیرونا تحصیالت دانشگاهی در امور تربیتی دارند و تعداد کارکنان نسبتا در مقایسه با سایر 

 کمونها باال می باشد.
 

برخورداری از مراقبتهای کودک مدرسه و داشنت جایی در خانه اوقات  متامی بچه هائی که به کالس پیش دبستانی یا مدرسه میروند حق

سالشان متام شود، دارند. مدارسی که کمونی نیستند اغلب خانه اوقات فراغت  13ساله میشوند تا بهار سالی که  6فراغت را از زمانیکه 

 محل فعالیت کمونی بکند.دارند، ولی چنانچه اینطور نباشد شخص بعنوان والده میتواند تقاضای جا در یک 
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 ساعات كار
 

می باشد. برای کودکانی که در ساعات دیگری هم مانند  18.00تا  6.30ساعات کار خانه اوقات فراغت در روزهای کاری از ساعت 

 دارد.، وجود شبانهشبها، نیمه شبها و تعطیلی ها نیاز به مراقبت دارند، در مرکز کیرونا یک فعالیت کاری ویژه، بنام 
 

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 

اوقات هستند و نیاز به مراقبت دارند ترتیب داده میشود. در مرکز شهر کیرونا یک فعالیت کاری سازمان دهی میشود که بنام  مدرسه ای

ی می باشد. به این معنی که بدلیل اینکه معموال فقط تعداد کمی بچه از هر مدرسه در طول تعطیالت تابستان به مراقبت فراغت تابستان

ئی که در طول این دوران به خانه اوقات فراغت نیاز دارند در یکی دو مدرسه جمع آوری میشوند . برای این فعالیت نیاز دارند متام بچه ها

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

 
رسپرست کودک است که تقاضا و نیاز کودک را جهت جا در خانه اوقات فراغت یا سایر مراقبت های مدرسه ای کودک اعالم می کند. 

در مواردی که کودک دو رسپرست دارد که رسپرستی مشرتک دارند ولی با هم زندگی �ی کنند، آنها تقاضای یک جای مشرتک می �ایند. 

 ر دو محل مختلف زندگی می کنند، بطور مثال چنانچه یک رسپرست در مرکز شهر کیرونا و رسپرست در مواردی که رسپرست ها د
 دیگر در یکی از دهات زندگی می کند، رسپرست ها می توانند هر کدام در محل های مختلف تقاضای جا بدهند.

 
 پس دادن جا

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

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

 فرم پر شده به دفرت مدیر مدرسه تحویل داده/ارسال میشود. رصفنظر 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 

 نا حق دارد جا را پس بگیرد.کیرو 
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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. اطالعات مربوط به درآمد 

 خانواده توسط پر کردن فرم اطالعات درآمدی (ضمیمه) به دفرت 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 اطالعات در 

وانین اجرائی و هزینه های پیش دبستان، مراقبتهاى تربیتی و خانه اوقات سند ق 9-7باره چگونگی محاسبه هزینه در صفحه های 

 فراغت موجود می باشد (ضمیمه). هزینه فعالیت کاری اوقات فراغت یک هزینه ماهیانه می باشد که از صاحب جا/رسپرست در 
 یا نه، دریافت میشود. از تاریخ جا  هر ماه جاری در طول برنامه سال تحصیلی مدرسه، رصفنظر از این شخص از جا استفاده کرده

 دهی کودک هزینه پرداخت خواهد شد.
 

هزینه اوقات فراغت تابستانی از صاحب جا/رسپرست در هر ماه جاری طبق دوران ماندن توافق شده در طول تعطیلی تابستان 

 زینه پرداخت خواهد شد.رصفنظر از این شخص از جا استفاده کرده یا نه، دریافت میشود. از تاریخ جا دهی کودک ه
 

 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 باالبردن 
بریزند. اطالعات مربوط به کیفیت می باشد و از رسپرست ها خواهش میشود که به این مسئله احرتام گذاشته و برای این مورد برنامه 

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 کرس نخواهد شد.
 

 زمان ماندن/برنامه
 

ان ماندن کودک تنظیم میشود. همیشه بایستی یک زمانیکه کودک رشوع به رفنت به خانه اوقات فراغت می کند یک برنامه برای زم

 برنامه به روز شده در باره زمان ماندن موجود باشد. برنامه و قرارداد برای زمان ماندن توسط پر کردن فرم برنامه/قرارداد (ضمیمه) 
 به دفرت 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 رسپرست است که متامی تغییرات از قبیل، 

 و تغییرات برنامه ای را به دفرت مدیر مدرسه گزارش دهد. -وضعیت خانواده، آدرس، درآمد
 

 مدرسه ويژه
 

 مدرسه ويژه ابتدائی/راهن�ىئ
 

برای دانش آموزانی که تشخیص داده میشود بدلیل داشنت اختالل رشدی قادر به دستیابی به سطح معلومات مدرسه ابتدائی/راهن�ئی 

ه ابتداىئ/راهن�ىئ یک جایگزین برای مدرسه ابتدائی/راهن�ئی می باشد. آموزش بایستی مناسب با رشایط تک تک نیستند، مدرسه ويژ 

 سال تحصیلی است. 9دانش آموزان باشد و شامل 
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نین مدرسه ويژه ابتداىئ/راهن�ىئ شامل آموزش در موضوع های درسی یا در زمینه موضوع ها، یا ترکیبی از این دو می باشد. همچ

 آموزش میتواند شامل موضوع هائی که مطابق برنامه کالسی 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.
 

 كار بر چه اساس است؟ مدیریت
 

قانون آموزش و پرورش، مقررات و برنامه هاى درىس بايستى اساس نوع مديريت كار باشند. مدرسه ويژه ابتداىئ/راهن�ىئ برنامه آموزشی 

عه �اید را مدرسه ويژه ابتداىئ/راهن�ىئ را که در آن شخص میتواند راجع به اهداف و خط مشی اصلی مدرسه ويژه ابتداىئ/راهن�ىئ مطال

پیروی می کند. در برنامه آموزشی برنامه های کالسی با رشط معلومات وجود دارد که توضیح میدهد چه نوع معلوماتی جهت معلومات 

 برای موضوع های درسی مدرسه ویژه ابتدائی/راهن�ئی الزم است. 9و  6قابل قبول و �ره های مختلف در کالسهای 
 

 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 رسپرست او درخواست کند، بایستی گواهی با یک تشخیص کلی در باره تحصیل وی تکمیل گردد. تشخیص در باره تحصیل بایستی 

 ت انجام دادن کارهای مدرسه در نظر بگیرد.امکانات دانش آموز را جه
 

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 الپالند می باشد، انجام میدهد.
 

 مدرسه ویژه بزرگساالن
 

 امات محلی الپالند آموزش ویژه بزرگساالن زیر مجموعه آموزش بزرگساالن کمونی میباشد که از مرکز آموزش کیرونا که بخشی از مق
 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 

وهله اول تعیین کننده حق برخورداری از حمل و نقل مدرسه میباشد سن و مسیر مقرراتی در این مورد صدق می کند. چیزی که در 

پیاده رفنت به مدرسه ای که کمون آن را معرفی �وده، میباشد. اگر مدرسه دیگری انتخاب شود حق برخوردارى از حمل و نقل مدرسه 

وجود داشته باشد، با حمل و نقل مدرسه برای بعضی  میتواند لغو شود. در مواردی غیر از آنچه متداول میباشد چنانچه دلیل خاصی

 دانش آموزان موافقت میشود.
 

حتی برای اینکه شخص در طول یک هفته حداکرث چقدر بایستی منتظر حمل و نقل مدرسه مباند، مقرراتی وجود دارد. اطالعات 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
 

اتوبوس به مدرسه رفت و آمد می کنید، هر سال تحصیلی یک کارت ش� که برایتان با حمل و نقل مدرسه موافقت شده است و با 

مدرسه جدید دریافت خواهید �ود. به این معنی که نیازی ندارید کارت اتوبوسی را که قبال 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 دفرت مدرسه/مسئول حمل و نقل مدرسه این مسئله را اطالع دهید. برای دریافت 

کرون به مدرسه بپردازید. در مدت انتظار برای کارت جدید یک مدرک سفر موقت دریافت خواهید کرد که  50کارت جدید بایستی 

 مل و نقل مدرسه روی آن مدرک سفر قید �وده، معترب می باشد.فقط روزهائی را که مسئول ح
 

 زبان اقلیت و زبان مادری
 

 ح�یت زبان مادری-پیش دبستان
 

 پیش دبستان بایستی همکاری کند تا کودکی که زبان مادری بغیر از سوئدی دارد امکان رشد زبان سوئدی همچنین زبان مادری خویش 
پیش دبستانی که زبان مادری غیر از سوئدی دارند حق برخورداری از ح�یت زبان مادری را به منظور توسعه را بدست آورد. متام کودکان 

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.
 

"زبان و فراگیری بشکل تفکیک ناپذیر بهم برنامه آموزشی برای پیش دبستان  9نقل قول صفحه های پیش دبستان،  اهداف و خط مشی

 ربط دارند همچنین زبان و رشد هویت. پیش دبستان بایستی اهمیت زیادی به ترغیب کردن رشد زبانی هر کودک بدهد و کنجکاوی 
کودک خارجی که زبان مادریش را توسعه دهد امکان بهرتی برای  اشته و تشویق �اید.و عالقه کودک را برای دنیای زبان کتبی ارزش گذ

یاد گرفنت سوئدی و حتی رشد معلومات در سایر زمینه ها خواهد داشت. پیش دبستان بایستی همکاری کند تا کودکی که زبان مادری 

 بدست آورد."  بغیر از سوئدی دارد امکان رشد زبان سوئدی همچنین زبان مادری خویش را
که زبان مادری غیر از سوئدی  �" برنامه آموزشی برای پیش دبستان 13نقل قول صفحه پیش دبستان بایستی تالش کند که هر کودک، 

 دارد هویت فرهنگی و توانائی خویش را برای برقراری ارتباط هم بزبان سوئدی و هم بزبان خودش توسعه دهد. "
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 آموزش زبان مادری -دبیرستان مدرسه ابتدائی/راهن�ئی/ 
 

 نقل قول "دانش (دبیرستان)،  19پاراگراف  15(مدرسه ابتدائی/راهن�ئی) بخش  7قانون آموزش و پرورش پاراگراف  10بخش 
 آموزی که زبان مادری رسپرست او غیر از سوئدی باشد بایستی به وی

 آموزش زبان مادری به آن زبان که
 آموز در خانه میباشد، و زبان معارشت روزانه دانش .1
 دانش آموز معلومات پایه را در آن زبان دارد(مدرسه ابتدائی/راهن�ئی) یا دانش آموز معلومات خوب در آن  .2

 زبان (دبیرستان) دارد، ارائه شود.
 آموزش زبان مادری در یک زبان اقلیت ملی حتی چنانچه این زبان زبان معارشت 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 اطالع میدهد. این آئین نامه ها به این معنی 

 آموزش زبان مادری برای زبانی ارائه میشود که تعدادی دانش آموز درخواست چنین آموزشی را برای آن زبان دارند."است که 
 

آموزش زبان مادری یک موضوع درسی واحد در مدرسه میباشد. موضوع درسی هدفش این است که دانش آموزان بتوانند اعت�د به نفس، 

هند. دانش آموز حق برخورداری از آموزش زبان مادری در مدرسه را برشطی دارد که چنانچه هر هویت و توانائی زبانی خویش را توسعه د

دو رسپرست یا یکی از آنها زبانی غیر از سوئدی بعنوان زبان مادری دارند همچنین اگر این زبان زبان معارشت روزمره دانش آموز باشد. 

اشد و چنانچه این امر مشخص نباشد، بایستی مدیر معلومات دانش آموز را در آن دانش آموز بایستی معلومات پایه در این زبان داشته ب

 زبان بررسی کند. این کار را مدیر با آموزگار زبان مادری انجام میدهد. میزان آموزش را کارفرمای مدرسه تعیین می کند.
 

ن باشند و بایستی یک آموزگار با صالحیت هم باشد. برای ترتیب دادن آموزش زبان مادری به یک زبان باید حداقل پنج متقاضی در کمو 

 صالحیت 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 -
 زمانی ترتیب داده شود. آموزش خارج از برنامه مشخص -

 
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.
 

رسیدن اهداف در نظر گرفته شده نباشد، مدیر بایستی  چنانچه احت�ل میرود که دانش آموزی بدلیل دشواری در زبان سوئدی قادر به

 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
 

 معنکیلی (فنالندی ترنه دال)، فنالندی، سامی، رومانی چیب و جیدیش است.زبانهای اقلیت ملی 
 

 کودکانی که به این اقلیتهای ملی تعلق دارند میتوانند در پیش دبستان امکان رشد تعلق داشنت چند فرهنگی را داشته باشند.
 

 اقلیت های ملی داشته باشند.متام دانش آموزان مدرسه بایستی شناخت راجع به فرهنگ، زبان، مذهب و تاریخ 
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 زمانیکه صحبت از آموزش زبان های اقلیت های ملی پیش میآید کارفرما موظف است که حتی اگر کمرت از پنج دانش آموز متقاضی 
 در کمون میباشد و حتی اگر این زبان زبان معارشت روزانه دانش آموز نیست، ترتیب این آموزش را بدهد.

 
 ثبت نام

 
 مایلید فرزندتان را در آموزش زبان مادری ثبت نام کنید با مدیر مدرسه ای که فرزندتان به آنجا میرود متاس بگیرید. فرم (ضمیمه) چنانچه ش�

 
http://www.kiruna.se/PageFiles/4789/Intresseanm%c3%a4lan%20Modersm%c3%a5laug2014.pdf?

epslanguage=sv 
 

 سالمت دانش آموز
 

 موز این است که بر اساس یک مهارت جامع پیش دبستان/مدرسه را در کارشان پیرامون سالمت کودکان و نوجوانان کار سالمت دانش آ 
و تشویق کردن آنها پشتیبانی �اید. کار سالمت دانش آموز مشوق سالمتی در راستای پیشگیری است و با همکاری نزدیک مدیر و تیم 

 کاری مدارس صورت میگیرد.
 

آموز بایستی به ایجاد محیط هائی که یاد گیری، رشد، و سالمتی کودک و دانش آموز را تشویق می �اید کمک کند. سالمت دانش 

 همچنین رشد دانش آموزان را در قبال اهداف یاد دهی ح�یت کند.
 

مسائل اساسی، منشی ها و رئیس پرستارهای مدرسه، مشاور ها، روانشناس ها، مربیان ویژه، مربیان گفتار، آموزگاران، منابع انسانی در 

 واحد این فعالیت در سالمت دانش آموز مشغول به کارند.
 

حوزه فعالیت کاری سالمت دانش آموز شامل پیش دبستانها، مدارس ابتدائی/راهن�ئی و دبیرستانهای کمون کیرونا می باشد. به سالمت 

سو آندو و کیرونا مراجعه میشود. محیط جغرافیائی وسیع می دانش آموز حتی از طرف مدارس خصوصی همچنین مدارس سامی در کار 

 باشد و از کارسو آندو، ویتانگی و آبیسکو تشکیل شده است.
 

 راستای کار سالمت دانش آموز این است:
 

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

 چهار سنگ زیر بنای سالمت دانش آموز:
 

 مترکز در یادگیری -
 تاثیر گذاری کودک/دانش آموز -
 مشارکت والدین -
 اطالعات در باره پشت رس گذراندن مراحل، مدارس و شکل مدارس -
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 های درمانی دانش آموزتیم کوچک/تیم مراقبت
 

هر نهاد اداره فرهنگ و آموزش یک گروه کوچک دارد که در آن پیگیری رشد دانش آموز/کودک صورت میگیرد. در این گروه کوچک 

و شغلی -مدیر/رئیس پیش دبستان، پرستار مدرسه و مربی ویژه/آموزگار ویژه حضور دارند. در بعضی مدارس حتی راهن�ی تحصیلی

)SYVزو آن است.) نیز ج 
 

 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
 

 ، بزرگرتین است و زیر مجموعه دبیرستان الپالند که بخشی یل�ر لوندبوم در کیرونا دو دبیرستان وجود دارد. دبیرستان کمونی
 از مقامات محلی الپالند میباشد، است.

 
 همچنین دبیرستان های کمونی در یله واره، یوک موک و پایاال زیر مجموعه دبیرستان الپالند می باشند. دبیرستان کمونی دارای 

 طیف گسرتده ای از رشته های درسی می باشند.
 

 که رشته های درسی زیر را دارد: دبیرستان ریمدمدارس کمونی یک دبیرستان خصوصی هم هست،  بغیر از
 با تخصص در علوم فن آوری -رشته فن آوری  -
 با تخصص علوم تجربی در موضوع علم فضا -برنامه علوم تجربی  -

 
 

 آموزش بزرگساالن
جابجا شدن از محل سکونت خویش در زمینه های مختلف و در امروزه امکانات بسیاری وجود دارد که فرد بزرگسال بدون نیاز به 

 و شغل برای بزرگساالن وجود دارد. -سطوح مختلف تحصیل کند. از آن جمله در پارک دانش، مرکز آموزش کیرونا، راهن�ی تحصیل
 

 منجمله آموزش برای بزرگساالن  الپالند را میدهند که مقامات محلیکمونهای یله واره، یوک موک،کیرونا و پایاال با یکدیگر تشکیل 
را سازمان دهی می کنند و ساکنین کمون را که مایل به تحصیل در سطوح مختلف بطور مثال در آموزش بزرگساالن کمونی، سوئدی 

 )، دانشگاه یا مدارس عالی حرفه ای باشند، پشتیبانی می �ایند.SFIبرای مهاجرین (
 

 اطالعات در باره ثبت داده ها
 

قانون اطالعات فردی بایستی شخصی که نام فردی را ثبت می �اید به آن فرد ثبت شدن وی را اطالع دهد. اداره فرهنگ و آموزش طبق 

اطالعات فردی راجع به کودکان، دانش آموزان و والدین را ثبت می �اید. هدف این ثبت �ودن پرداخنت به امور هزینه های مراقبت از 

ه رفنت اجباری، لیست کالسها، �ره، حضور، برنامه های رشد فردی همراه با تشخیص کتبی و غیره می باشد. مثال کودکان، نظارت بر مدرس

و تعلق به کالس، آدرس، ش�ره تلفن، خانواده، وضعیت تاهل، انتخاب زبان، �ره و سایر چیزها  -اطالعات فردی ش�ره شناسائی، نام، مدرسه

 ات قانون اطالعات فردی بررسی میشوند.می باشد. اطالعات بر پایه مقرر 
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 توضیحات در باره مضمون پرسشنامه

 نام خانوادگی = اسم فامیل

 نام = اسمی که روزانه صدا میشود

 ش�ره) -روز  -ماه  -ش�ره شناسائی = اطالعات تولد (سال 

 آدرس/آدرس ثبت احوال = خیابان + ش�ره

 سکونت قبل از محل 123 45ش�ره پست = بطور مثال 

 آدرس پستی = بطور مثال کیرونا

 آیا کودک کامال 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

 رد = آیا نیاز به ح�یت زبان خودش را در فعالیت ها دارددرخواست پشتیبانی زبان مادری دا

 درخواست جا دهی/منطقه = در وهله اول کجا درخواست پیش دبستان/خانه اوقات فراغت دارید

 جا دهی فعلی = پیش دبستان/خانه اوقات فراغت امروز

 رسپرست = مادر یا پدر

 امضا = نام شخصی بحالت دست خطی

 حقوق، کمک هزینهدرآمد = پول بطور مثال 

 دلیل تقاضای تعطیلی = چرا فرزند ش� نیاز دارد به مدرسه نیاید

 تقاضای اتوبوس مدرسه = چرا فرزند ش� به حمل و نقل مدرسه نیاز دارد دلیل

 



 

 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
 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی کودک

 آدرس پستی کد پستی آدرس

 تعداد ساعت در هفته این تاریخ تقاضا میشودجا از 

 پيش دبستان
 

 مراقبت تربيتى
 

 خانه اوقات فراغت
 

 زبان مادری آیا کودک حساسیت دارد؟ آیا کودک کامال سامل است؟
 بله  نه  بله  نه  

 آیا درخواست ح�یت زبان مادری دارد؟
 بله  نه 

 درخواست جا دهی/منطقه

 اطالعات خاص

 1رسپرست 
 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی

 تلفن/موبایل آدرس پستی کد پستی آدرس

 تلفن کار کارفرما/مدرسه

 2رسپرست 
 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی

 تلفن/موبایل آدرس پستی کد پستی آدرس

 تلفن کار کارفرما/مدرسه

 
 1امضای رسپرست  تاریخ

 2امضای رسپرست  تاریخ

 
 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.

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش



 
 

 یک فرم برای هر کودک تقاضای تعویض جا

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی کودک

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگى والده

 آدرس پستی کد پستی آدرس

 ایمیل موبایل تلفن منزل

 
 

 درخواست
 تغییر مکان از این تاریخ درخواست میشود جا دهی فعلی

 پيش دبستان جا دهى درخواستى
 

 تربيتىمراقبت 
 

 سایر اطالعات

 
 

 موبایل تلفن 1رسپرست  تاریخ

 موبایل تلفن 2رسپرست  تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش



 
 

 یک فرم برای هر کودک پس دادن جا

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام کودک نام خانوادگی کودک

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگى والده

 آدرس پستی کد پستی  آدرس

 ایمیل موبایل تلفن

 این جا تا این تاریخ استفاده خواهد شد جا دهی فعلی

 
 

 !توجه
 از تاریخ دریافت این خرب می باشد.یک ماه  زمان پس دادن

 
 شد.رصفنظر از اینکه از جا استفاده شده است یا نه، هزینه تا آخرین روز زمان پس دادن دریافت خواهد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یید میشود: صحت اطالعات داده شده در باال تأ
 تلفن کار تلفن/موبایل رسپرست تاریخ

 تلفن کار تلفن/موبایل رسپرست  تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای پیش دبستان فرم برای معاون جا دهی ارسال/تحویل داده شود.

 ارسال/تحویل داده شود.برای خانه اوقات فراغت فرم برای دف�� مدیر مدرسه 

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش



 
 اطالعات مربوط به درآمد

 
 روز ماه سال از این تاریخ اعتبار دارد

 
  قبض تقسیم شده

 ( دریافت کننده قبض) 1اطالعات مربوط به دارنده جا.
 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی

 منطقه کد پستی آدرس

 ایمیل  تلفن کار تلفن منزل

 کارفرما/مدرسه

 ( دریافت کننده قبض) 2اطالعات مربوط به دارنده جا.
 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی

 منطقه کد پستی آدرس

 ایمیل  تلفن کار تلفن منزل

 کارفرما/مدرسه

 همرس/همزی/ (چنانچه نفر باال نباشد)
 ش�ره شناسائی نام نام خانوادگی

 منطقه کد پستی آدرس

 ایمیل  تلفن کار تلفن منزل

 کارفرما/مدرسه

 اطالعات مربوط به کودک در فعالیتهای پیش دبستانی/مراقبتهای مدرسه ای از کودک

 ش�ره) -روز-ماه-(سال ش�ره شناسائی نام نام خانوادگی 1فرزند.

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی 2فرزند 

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال نام نام خانوادگی 3فرزند.

 ش�ره) -روز-ماه-ش�ره شناسائی (سال خواهر یا برادر جا داده شده در تعاونی
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ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش

TTSNORDIKA16
Highlight
"Sammanboende" seems to be missing. Please provide translation if correspond. Thanks in advance.



 درآمد خانواده قبل از مالیات
 همزی کرون/ماه کرون/ماه 2والده  کرون/ماه 1والده  

 حقوق و سایر دستمزد ها در ارتباط 
 با استخدام

+  +  +  

  +  +  + غرامت بیکاری

  +  +  + غرامت والدین

 +  +  + غرامت بی�ری/کمک هزینه بی�ری
 

  +  +  + غیر از بازنشستگی کودک)بازنشستگی (

 کمک هزینه تحصیلی در رابطه با آموزش 
 بازار کار

+  +  +  

 سایر درآمدها (منهای کمک هزینه 
 مراقبت و غیره)

+  +  +  

  =  =  = جمع

 
 کمون حق دارد اطالعات مربوط به در آمد را کنرتل �اید.

 کودک شود.اطالعات اشتباهی که با آگاهی داده شده میتواند منجر به پس گرفنت جای مراقبت 
 
 
 
 

 صحت اطالعات داده شده در باال تأیید میشود:
 1رسپرست  تاریخ

 2رسپرست  تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.



 
 

 اوقات فراغت-مراقبتھاى تربیى� -خانه اوقات فراغت -برنامه/قرارداد برای کودک در پیش دبستان

 یک فرم برای هر کودک
 
�

 شماره) -روز-ماه-(سالشماره شناسائئ  نام نام خانواد�

 تلفن کد پسی� منطقه آدرس

  قبض تقسیم شده جا دهی از این تاریخ اعتبار دارد

 
 توجه �نید:

 و بردن بایسی� در برنامه درج شود -زمان آوردن •
 دارید، فقط هفته -1زمانیکه شما  •

�
 را پر �نید 1برنامه هفت�

بیش�� پر �نید و همزمان چنانچه برنامه چند هفته را دارید برای هفته های  •

وع هفته بنویسید.  تاریخ دوشنبه را در ��

 
 تعداد هفته ها

تاریخ برای دوشنبه در 

وع هفته برای برنامه  ��

 چند هفته ای

 
 3هفته  2هفته  1هفته 

   دوشنبه
   سه شنبه

   چھارشنبه
   پنج شنبه

   جمعه
   شنبه

   یک شنبه
 6هفته  5هفته  4هفته 

   دوشنبه
   سه شنبه

   چھارشنبه
   پنج شنبه

   جمعه
   شنبه

   یک شنبه
 

ن استفاده میشود: ___________________ساعت/هفته  چنانچه دادن برنامه می� نباشد از میانگنی

 
 سایر اط�عات

 
 یید میشود: صحت اط�عات داده شده در با� تأ

 تلفن 1�پرست -امضا تاریخ

 تلفن 2�پرست -امضا 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.

ونا  کمون ک�ی

 اداره فرهنگ و آموزش



 

ونا   کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش
 2016-02-03به روز شده 

 
 
 
 
 

 قوانین اجرائی

 و

 هزینه ها

 برای پیش دبستان، مراقبتهاى تربیتی

 و خانه اوقات فراغت

 

 
 
 

 ، 105،پاراگراف 2015-06-11و آموزش  -برگرفته شده از کمیته کودک

معترب می باشد 2015-07-01که از تاریخ 
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 فهرست 

 
 3صفحه  الیت پیش دبستانیفع

 3صفحه  سال 5-1پیش دبستان برای کودک 
 3صفحه  سال 5-1مراقبتهاى تربیتی برای کودک 

 3صفحه  مراقبت در ساعات غ� ادارى/ شبها
 3صفحه  تعطیلی والدين

 3صفحه  پيش دبستان عمومى
 3صفحه  مراقبتهاى بچه دبستانی

 4صفحه  خانه اوقات فراغت تابستانی
 4صفحه  فعالیت پیش دبستانی و مراقبتهاى بچه دبستانی

 4صفحه  مقررات همگانی
 4صفحه  ساعات کاری پیش دبستان/خانه اوقات فراغت/ مراقبتهای تربیتی

 4صفحه  جا دهی و صف
 5صفحه  زمان ماندن

 5صفحه  گزارش تغي�ات
 5صفحه  مرخىص و ساير تعطيالت

 5صفحه  پس دادن جا
 5فحه ص صاحب جا

 5صفحه  وضعیت خانواده/خانوادگی
 6صفحه  روزهای برنامه ريزى

 6صفحه  هزینه های پیش دبستان، مراقبتهای تربیتی و خانه اوقات فراغت
 8صفحه  حداکرث نرخ

 9صفحه  پیش دبستان، مراقبتهای تربیتی و خانه اوقات فراغت -دستیار های جا دهی 
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 فعالیت پیش دبستانی
 

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

 سال 5-1 پیش دبستان برای کودک
 

می باشند یا چنانچه  کار، تحصیل، تعطیلی والدین دارند یا متقاضی کار سال که رسپرست آنها 5-1پیش دبستان یک نهاد آموزشی برای کودکان 

 ه پیش دبستان دارد، می باشد.کودک نیاز شخصی ب
 

پیش دبستان بایستی در حدی که کار، تحصیل و زمان تردد رسپرست یا نیاز های شخصی کودک رضورت ایجاد می کند، ارائه شود. در پیش 

موزشی پیش دبستان آموزگار پیش دبستان و کودکیار کارشان تشویق یادگیری کودک بر اساس اهداف و خط مشی های داده شده در برنامه آ 

 ، و قانون آموزش و پرورش، می باشد.Lpfö 98دبستان، 
 

 سال (کودکیار روزانه) 5-1 مراقبتهاى تربیتی برای کودک
 

پیش مراقبتهاى تربیتی بعنوان جایگزین پیش دبستان میتواند ارائه شود. این فعالیت کاری نزد کودکیار روزانه اداره میشود. ارزشهای بنیادی 

 مراقبتهاى تربیتی صدق می کند. دبستان در باره
 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 

قات فراغت بوالگ ثبت نام شده اند، وجود دارد. این جا میتواند با خانه اوقات فراغت مدارس ترکیب شود. هیچ هزینه دبستان و خانه او 

 /خانه اوقات فراغت در ساعات دیر وقت کاری دریافت �یشود.-اضافی برای جا در پیش دبستان
 

 تعطیلی والدين
 

ساعت در هفته حق برخورداری از جا در پیش  15عطیلی والدین دارند، کودکانی که والدین آنها جهت خواهر/برادر نوزاد آنها ت

 دبستان/مراقبت تربیتی دارند.
 

 پيش دبستان دولتی
 

سالشان متام میشود ارائه میشود.  3ساعت در سال به متام کودکان از پاییزی که  525ساعت در هفته یا  15پيش دبستان دولتی مجانی 

درسی مدرسه ابتدائی/راهن�ئی میباشد، به این معنی که این جا را در طول روزهای تعطیل مدرسه  پيش دبستان دولتی تابع برنامه

 ابتدائی/راهن�ئی �یتوان استفاده �ود.
 رئیس پیش دبستان در مورد افزایش ساعت حضور تصمیم میگیرد.

 

 مراقبتهاى بچه های دبستانی
 

در طول سال کاری مدرسه طبق برنامه سال تحصیلی اداره میشود. خانه اوقات فراغت مراقبتهاى بچه های دبستانی در خانه اوقات فراغت 

یک فعالیت آموزشی گروهی می باشد که برای دانش آموزان ثبت نام شده در کالس پیش دبستانی یا مدرسه ابتدائی/راهن�ئی از ترم پائیزی 
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رائه میشود. هدف کار تکمیل �ودن یاد دهی در مدرسه میباشد و یک ساله شود، ا 13ساله میشود تا ترم بهاره سالی که او  6که کودک 

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. 

 تحصیل کردن را میرس سازد.خانه اوقات فراغت بایستی بنحوی سازمان دهی شود که برای رسپرست، کار کردن و 

 خانه اوقات فراغت تابستانی
 

در طول تعطیالت تابستانی به دانش آموزان ثبت نام شده در کالس پیش دبستان و مدرسه ابتدائی/راهن�ئی خانه اوقات فراغت تابستانی 

ود. تقاضا با پر کردن فرم ویژه انجام میشود: ارائه میشود. این فعالیت کاری طبق نرخ روز و طبق دوران ماندن توافق شده شامل هزینه میش

 "تقاضای جا", حد اکرث یک�ه قبل از اینکه جا دهی عملی شود و الزام آور است.
 

 فعالیت پیش دبستانی و مراقبتهاى بچه دبستانی
 

نان، تعاونی والدین، اداره در کمون نهاد پیش دبستانی و مراقبتهای مدرسه ای کودک که بطور خصوصی اداره میشوند مانند تعاونی کارک

 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.
 

 و در صف باقی مباند. رسپرست یک بار اجازه دارد به جای پیشنهاد شده جواب منفی بدهد
 

 ساعات کاری پیش دبستان/خانه اوقات فراغت/ مراقبتهای تربیتی
 

می باشد. در صورت نیاز، پیش دبستان میتواند بین  18.00 - 6.30ساعات کاری پیش دبستان/خانه اوقات فراغت/ مراقبتهای تربیتی از 

 شرت باشد، رئیس پیش دبستان/مدیر بررسی و تصمیم گیری می کند.باز باشد. چنانچه نیاز به ساعات کاری بی 18.30تا  6.00ساعت 
 

 می باشد. 16.30تا  6.30ساعات کار مراقبت تربیتی بین ساعت 
 

 جا دهی و صف برای پیش دبستان/مراقبتهاى تربیتی
 

 د، ولی جای پیش دبستان جا دهی کودک پیش دبستانی در پیش دبستان یا مراقبت تربیتی صورت میگیرد. به خواسته رسپرست توجه میشو 
د در متامی مناطق مرکز کیرونا میتوان پیشنهاد شود. منطقه تولووارا شامل مرکز کیرونا است. به کودکان یوک کاس یروی امکان دارد در موار 

 زیر هم پیشنهاد جا در مرکز کیرونا داده شود.
 

شند. اینها در واقع آبیسکو، سواپاوارا، ویتانگی، اوره سوپرو مناطق مدرسه ای بخشهای غرب و رشق کمون خودشان مناطق جا دهی می با

 همچنین کارسوآندو می باشند.
 

این فرم در صفحه اینرتنتی کمون قابل ” تقاضای جا در نهاد کمونی”چهار ماه قبل از نیاز به جا بایستی تقاضا با پر کردن فرم ویژه اعالم شود: 

و آموزش یا از طریق دفرت ساخت�ن شهرداری کیرونا  -ر های جا دهی، دفرت پذیرش اداره فرهنگدسرتس می باشد، ولی میتوان حتی از دستیا

 دریافت �ود.
 

 این فرم به دستیار جا دهی منطقه جا دهی که رسپرست در وهله اول درخواست جا دارد، تحویل داده/ارسال شود. صفحه آخر را بخوانید!
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جا برای رسپرست ها ارسال میشود. رسپرست یک بار اجازه دارد به جای پیشنهاد شده جواب منفی در هنگام پیشنهاد جا یک برگه پیشنهاد 

 بدهد و در صف باقی مباند.
 

هنگامیکه در پیش دبستان یک جا ارائه میشود یک کالس بندی صورت میگیرد. کالس بندی در پیش دبستان همراه با رسپرست صورت می 

 نوع کالس بندی و اجرای آن تصمیم میگیرد.گیرد. رئیس پیش دبستان در مورد 
 

 زمان ماندن
 

زمانیکه به کودک جا داده شد رسپرست بایستی برنامه زمان ماندن کودک را بر اساس نیاز خانواده، یعنی زمان کار یا تحصیل رسپرست که به 

ه زمان ماندن در پیش دبستان موجود باشد. چنانچه اضافه زمان تردد می باشد، را تحویل دهد. همیشه بایستی یک برنامه به روز شده در بار 

هفته محاسبه خواهد شد. رسپرست مسئول آوردن/بردن  6رسپرست ساعات نامنظمی داشته باشد یک زمان میانگین در هفته، و حداکرث برای 

 کودک در مدت زمان ماندن توافق شده می باشد.
 

 گزارش تغي�ات
 

 ، و اطالعات مربوط به درآمد، تعطیلی والدین همچنین بیکاری -ع به وضعیت خانواده، آدرس، برنامهرسپرست ها بایستی کلیه تغییرات راج
 را به کمون اعالم �ایند. چنین تغییراتی به معاون جا دهی اطالع داده میشود.

 

 مرخىص و ساير تعطيالت
 

ساعت در هفته به پیش دبستان دولتی  15قط حق دارد سال ف 5-3زمانیکه رسپرست مرخصی یا هر نوع تعطیلی دیگری داشته باشد، کودک 

ساعت در هفته به پیش دبستان  15سال فقط حق دارد  5-3برود.زمانیکه رسپرست مرخصی یا هر نوع تعطیلی دیگری داشته باشد، کودک 

 دولتی برود.
 

 پس دادن جا
 

م ویژه بوده و به دستیار جا دهی تحویل داده شود. رصفنظر از با پر �ودن یک فر کتبی بایستی همیشه پس دادن زمان پس دادن یک ماه است. 

، 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

 جا را پس بگیرد.بدون محاسبه مرخصی، از جا استفاده نشده باشد یا هزینه ها پرداخت نشده باشد 
 

 صاحب جا
 

رسپرست است که نیاز کودک را به جا در فعالیت پیش دبستانی یا مراقبتهای بچه دبستانی اعالم مین�ید. زمانیکه رسپرست یک جا دریافت 

ا تقاضای جای مشرتک، �اید، او یا آنها صاحب جا هستند. در مواردی که رسپرست ها رسپرستی مشرتک دارند و با یکدیگر زندگی �ی کنند، آنه

 یا احت�ال در صورتیکه رسپرستها در دو منطقه جدا از هم زندگی می کنند، تقاضای جای جداگانه میدهند.
 

 وضعیت خانواده/خانوادگی
 

اشد. 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 ب

 نکه منظور از زوج افرادی می باشند که بدون اینکه ازدواج کرده باشند با هم زندگی کنند و یا با هم فرزند مشرتک دارند یا داشته اند یا ای
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 در یک آدرس ثبت احوال شده اند. برای زوجی که چه فرزند مشرتک دارند و چه ندارند هزینه بر اساس کل درآمد زوج محاسبه میشود. 
 این اصل برای همزی هائی که فرزند مشرتک یا غیر مشرتک دارند هم صدق می کند.

 
در مواردی که رسپرست های کودک، رسپرستی مشرتک دارند ولی در نقاط مختلف کمون زندگی می کنند، هر دو رسپرست صاحب جا میشوند. 

محاسبه میشود. چنانچه کودک تناوبی نزد رسپرست ها زندگی می هزینه بر اساس مجموع درآمد خانواده هر کدام از صاحب های جا، جداگانه 

 جا باشد.کند، میتواند این به منزله دو تا هزینه در مورد آن کودک باشد. در هر حال مجموع این دو هزینه نبایستی بیشرت از حداکرث نرخ برای یک 
 

 برای صاحب جای مجرد هزینه بر اساس درآمد خانواده محاسبه میشود.
 

 های برنامه ريزىروز 
 

رست این نهاد اجازه دارد چهار روز در سال جهت برنامه ریزی کاری و رشد مهارت تعطیل باشد. این کار عامل باالبردن کیفیت می باشد و از رسپ

وزهائی است حداکرث ها خواهش میشود که به این مسئله احرتام گذاشته و برای این مورد برنامه بریزند. بایستی اطالعات مربوط به اینکه چه ر 

 سه ماه قبل داده شود. روزهای برنامه ریزی و رشد مهارت مشمول هزینه عادی می باشد و بابت این روزها از هزینه کرس نخواهد شد.
 

 هزینه های پیش دبستان، مراقبتهای تربیتی و خانه اوقات فراغت
 

. برای هر کودک و بر اساس درصدی از درآمد ناخالص خانواده محاسبه این هزینه بر اساس تعرفه تعیین شده توسط شورای شهر تعیین میشود

 میشود. حداکرث نرخ را نگاه کنید.
 

ی منظور از درآمد مبنای هزینه، حقوق قبل از مالیات و سایر درآمدهای مشمول مالیات می باشد. تعیین هزینه بر پایه اطالعات درآمد جاری م

قط درآمدی که از کار فعال یا غیر فعال (مازاد) که در فرم اصلی اظهار نامه مالیاتی گزارش شده، باشد. برای صاحبان رشکت های خصوصی ف

 بعنوان مجموع درآمد ناخالص خانواده محاسبه میشود.
 

جا استفاده  ماه سال، طبق زمان ماندن توافق شده، رصفنظر از اینکه از 12هزینه فعالیت پیش دبستان یک هزینه ماهیانه است که هر ماه جاری، 

 میشود یا نه، از صاحب جا دریافت میشود.
 از تاریخ جا دهی کودک هزینه پرداخت خواهد شد.

 
 ساعت در هفته، هزینه وجود دارد. 25بسته به زمان حضور دو نوع مختلف باال یا زیر 

 
النه مدرسه، طبق برنامه تحصیلی دانش هزینه فعالیت خانه اوقات فراغت یک هزینه ماهیانه می باشد که در طول فعالیت های کاری سا

آموز، رصفنظر 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.
 

 طول تعطیلی تابستان رصفنظر  هزینه اوقات فراغت تابستانی از صاحب جا/رسپرست در هر ماه جاری طبق دوران ماندن توافق شده در
 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 •
 ت): غرامت والدین/ غرامت بی�ری/ کمک هزینه بی�ری/ کمک هزینه نگهداری صندوق بیمه های اجت�عی(مشمول مالیا •

 (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 •
 

عات درآمد جدید تحویل داده شود. دریافت کننده قبض که اطالعات درآمدی چنانچه درآمد گزارش داده شده تغییر بیابد بایستی اطال 

 درخواست شده را تحویل نداده در باالترین رده نرخ گذارده میشود.
 

 مرتبط با رشوع/امتام جا دهی در پیش دبستان/ مراقبتهای آموزشی/ خانه اوقات فراغت، از والدین/ رسپرست ها بابت روزهای تقویمی 
 روز می باشد. 30آخری که از کودک مراقبت صورت میگیرد هزینه دریافت میشود. رقم تقسیمی ماه اول/

 
از درآمد مبنای هزینه با کرس هزینه نفقه که طبق حکم دادگاه یا قرارداد تعیین شده، موافقت میشود. شخص موظف به پرداخت نفقه 

 بایستی این کرسی را با مدرک ثابت �اید.
 

از یادآوری پرداخت نشود، پرونده به اداره تحصیلداری منتقل میشود. عالوه بر این حق داشنت جا در فعالیت پیش چنانچه هزینه پس 

 دبستانی و مراقبت بچه های دبستانی از بین رفته و منجر به پس گرفنت جا میشود.
 

 باشد. هنگام دوباره جا دهی یا جا دهی جدید بایستی هزینه های به تعویق افتاده، پرداخت شده
 

 در مواقعیکه کودکیار روزانه غیبت داشته باشد و هیچ جایگزین مراقبت از کودک وجود نداشته باشد میتوان پیشنهاد موافقت با کاهش 
 روز می باشد. در مواردی که دالیل دیگر وجود ندارند با کاهش یا بازپرداخت هزینه موافقت نخواهد شد. 30هزینه داد. رقم تقسیمی 

 
ساعت مجانی در هفته دارند. برای کودکان جا داده  15، قانون آموزش و پرورش 9پاراگراف  2یازمند به ح�یت ویژه، طبق فصل کودکان ن

در مراقبتهای بچه مدرسه ای هزینه دریافت میشود. پس از تجدید نظر ویژه امکان دادن مراقبت بچه مدرسه ای مجانی  9شده پاراگراف 

 مبنای تشخیص رصفا بر اساس نیاز کودک میباشد.وجود دارد. در این موارد 
 

ساعت در هفته داده شده، هزینه دریافت  15قانون آموزش و پرورش، جا در پیش دبستان دولتی تا  8پاراگراف  2برای کودکانی که طبق فصل 

ه شده دریافت میشود. به کودک از ترم ساعت در هفته در فعالیت پیش دبستانی، یک هزینه تقلیل داد 15�یشود. در مواقع ماندن بیشرت از 

 سالش متام شود در پیش دبستان دولتی پیشنهاد جا میشود. 3پائیزی که او 
 

 از کودکانی که فقط در پیش دبستان دولتی جا دارند و همینطور والدین آنها تعطیلی والدین دارند، در طول تابستان هزینه دریافت میشود.
 

 ن ماندن، درآمد و وضعیت خانواده تغییر میکند.هزینه در صورت تغییر مدت زما
 

 در مواقع جدائی درآمد جدید از تاریخی که رسپرستها مسکن جداگانه دارند محاسبه میشود. تاریخ جابجائی را بایستی بتوان اثبات �ود.
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 2016-01-01از تاریخ حداکرث نرخ 

 
 ر آمد ناخالص خانواده برای هر کودک در ماه محاسبه میشود. در فعالیت هزینه بر اساس موازین درصدی قید شده در ذیل با احتساب د

 ماه در سال دریافت میشود. 12پیش دبستانی و پس از سال فعالیت کاری در مراقبت از بچه دبستانی، هزینه 
 هزینه خانه اوقات فراغت تابستانی بر اساس مدت زمان ماندن توافق شده دریافت میشود.

 
    خانواده این ها هستند:در  شکل مراقبت

  4فرزند. 3فرزند. 2فرزند  1فرزند.
 .مراقبت Pedپیش دبستان/.

  بدون هزینه % 1 % 2 % 3 متام وقت

  " % 0,7 % 1,4 % 2,1 پيش دبستان دولتی
 .مراقبت زیر Pedپیش دبستان/.

 بدون هزینه % 1 % 1,5 % 2,25 پاره وقت -ساعت در هفته  25
 

 " % 0,7 % 1,05 % 1,6 لتیپيش دبستان دو 
 

.مراقبت والدین دارای Pedپیش دبستان/.

 بدون هزینه % 0,5 % 0,75 % 1 ساعت در هفته 15تعطیلی 
 

  بدون هزینه % 1 % 1 % 2 خانه اوقات فراغت

 
 کرون  43 760ه کرون در ماه، سقف درآمد برای دریافت هزین 1 313برای یک کودک متام وقت جا داده شده با باالترین هزینه 

 در ماه میباشد.
 

 ) جا داده شده تا بزرگرتین کودک جا داده شده، رصفنظر از اینکه آیا فعالیت پیش دبستانی است 1کودکان خانواده از جوانرتین کودک (ش�ره 
اوقات فراغت دارد، در اینصورت یا مراقبتهای بچه مدرسه ای، محاسبه میشوند. چنانچه خانواده یک کودک در پیش دبستان و یک کودک در خانه 

 در خانه اوقات فراغت، هنگام محاسبه، مجموع هزینه خانواده میشود. 2در پیش دبستان و هزینه مربوط به کودک  1هزینه مربوط به کودک 
 

 محاسبه هزینه بر این اساس است:
 ینه ماهیانه.در آمد ناخالص (یا احت�ال سقف درآمد) رضبدر میزان درصد ذکر شده در باال = هز
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 پیش دبستان، مراقبتهای تربیتی و خانه اوقات فراغت -دستیار های جا دهی 
 

 جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت لوساوارا، پیش دبستان لوکل دارن، پیش دبستان هوگالید، پیش دبستان بولر بین، پیش دبستان 
 ین مراقبت آموزشی (کودکیار روزانه):بری کریستالن، و پیش دبستان/خانه اوقات فراغت آبیسکو همچن

 
 0980-702 41تلفن:  کاترین آندرشون-آن

  Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.se آدرس الکرتونیکی
 
 

 جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت تری یانگلن، پیش دبستان ریپان، پيش دبستان باکن، پيش دبستان فیلت، پيش دبستان توله، 
 رشن و تعاونی کارکنان فیر کلوور:پيش دبستان نو 

 
 0980-700 99: تلفن کارین کارلسون

  Karin.Carlsson@kommun.kiruna.se آدرس الکرتونیکی
 
 

 جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت راکت، پیش دبستان لیال بیورن، پیش دبستان یوکلن، پيش دبستان کوتن، پيش دبستان 
 و شبانه بوالگ، پيش دبستان فیل رون و پيش دبستان یوکاسی اروی: یل�ر لوندبوم، پیش دبستان روزانه

 
 0980-705 12: تلفن اوا انباک

  Eva.Enback@kommun.kiruna.se آدرس الکرتونیکی
 
 

 و بریا -جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت هوگالید
 

 0980-702 40: تلفن ایا یوکی 
  Eija.Joki@kommun.kiruna.se آدرس الکرتونیکی

 
 

 و یوکاسی اروی -جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت تولووارا
 

 0980-702 64: تلفن یرد گونیالسون-آن
  Ann-Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.se آدرس الکرتونیکی

 
 

 و سواپاوارا، پيش دبستان لیکتان و پيش دبستان سواپاوارا -جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت ویتانگی
 

 0980-706 85تلفن:  وهانسون بلیندترسیا ی
  Teresia.Johansson-Blind@skola.kiruna.se الکرتونیکیآدرس 

 
 

 و اوره سوپرو، پيش دبستان رنگ بگه، اسنو فلینگان و مراقبتهای آموزشی انریستت -جا دهی کودک در خانه اوقات فراغت کارسوآندو
 

 0980-756 43تلفن:  ماریا بلیند
  Maria.Blind2@skola.kiruna.se آدرس الکرتونیکی
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ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش
 
 
 
 
 

 مشوق س�می�  پیش دبستان و مدرسه
 

ونا  خط م�� کمون ک�ي
 
 

ى  فراگ�ي

 
 امنیت

  

 س�می� 



MÄL -  �پیش دبستان و مدرسه مشوق س�می 

 
ی�، را میتوان به انواع مختلف تفس�ي نمود. در این جزوه بر س�می�  ن  تحرک و وعده هاىروی امنیت و مشارکت، محیط ف�ي

 .غذاىئ تمرکز میشود 

 
ایط استثنائئ تک تک امنیت و مشارکت  ن کود�ان و بزرگسا�ن که درک برای �� ام بني  یک آتمسفر باز، مجاز و مملو از اح��

 برای اینکه همان باشند که هستند، را ایجاد می كند. این امر منجر به رشد هم کودك و هم بزرگسال میگردد و عزت  -افراد 
ام به یکدیگر داشته باشیم، حال خو�� خواهیم داشت و میتوانیم   نفس را تقویت میكند. زمانیکه ما احساس درك و اح��

یم.  دانش جدید را فرا بگ�ي
ن ب د.تاث�ي داشن�  ر محتوای �ار بر اساس هدف برنامه آموز�� و بر محیطی که در آن �ار صورت میگ�ي

 
ی�  ن ن باشد، که هم بچه ها هم بزرگسا�ن در آنجا خوش بوده و این محیط ف�ي ه، تازه و با صدای پایني ن  بایسی� گرم، پاک�ي

ت داشته باشند. محل هائئ مانند سالن غذاخوری، �افه تریا، اطاق  تجمع و حیاط های مدرسه بایسی� محل  با هم معا��
 م�قات طبیعی برای بزرگسا�ن، بچه ها و نوجوانان باشد.

 
 فعالیت جسمی منظم باعث س�می� کود�ان و نوجوانان میشود. ک� که حرکت می كند حالش فعالیت جسمی و تحرک: 

ن تشویق مینماید.  بھ�� است و بیش�� کشش دارد و راحت�� میتواند تمرکز كند و درس را بفھمد.  تحرك حال خوش روحی را ن�ي
 به تمام بچه ها بایسی� امكان فعالیت و تحرك جسمی روزانه داده شود.

 
ن بچه تاث�ي دارند.غذا و وعده هاى غذاىئ   براى س�مت، رشد و حال خوش داشن�

ى برایش   دشوار میشود.شخ� که گرسنه است به سخی� میتواند حواسش را جمع كند و به این دلیل یادگ�ي
 بلکه صبحانه،  -نه تنھا نھار  -غذای خوب پیش دبستان و مدرسه به مفھوم این است که همه وعده های غذائئ 

 میان وعده و اجناس �افه تریا که توزیع میشوند مقوی و خوشمزه هستند.
  



 مقدمه
 
 

ونا برای پیش دبستان/مدرسه   می باشد. امنیت، مشارکت و ایمان به آیندهآرزوی کمون ک�ي
، رشد چند  در قانون آموزش و پرورش آمده: ن مشوق س�می�  "هدف آموزش این است که معلومات و مھارت بدهد همچنني

ی مادام العمر باشد".  جانبه و ع�قه به یاد گ�ي
ن اینطور نوشته شده: "مدرسه بایسی� فعالیت �اریش برنامه های مدرسه ای مح� در  ونا همچنني  را طوری ما برای کمون ک�ي

 سالم فکر كند".
�

، تحرک و زند�  اداره نماید که هر دانش آموز بطور غریزی به اهمیت عادت های غذائئ
 
 
 

 خط م�� مشوق س�می� 
 

ک برای �لیه �اركنان برای مشارکت  ی می باشند، به این معین که یک وظیفه مش��  پیش دبستان و مدرسه مح� برای یادگ�ي
ی ب  رای کود�ان و نوجوانان است.در تدارک محیط یاد گ�ي

ی،  ن یادگ�ي ن توازن بني ی به معنای داشن�  جھت تحقق هدف و رفاه بیش�� می باشد.امنیت و س�می� محیط خوب یادگ�ي
ن دانش و س�می� هست.  یک ارتباط واضح مثبت بني

، س�مت را در صدر قرار داده و مراقبند که  پیش دبستان و مدرسه مشوق س�می�
 در تمام روش �ار پیش دبستان/مدرسه رسوخ كند.این شیوه تفکر 

 در یک پیش دبستان/مدرسه سالم تفکر س�مت مانند یک رشته نخ از میان تمام فعالیت �اری
 عبور می كند.

 
ی میشود.  فعالیت �اری مشوق س�مت پیش دبستان/مدرسه در گزارش سا�نه پیگ�ي

 
 در صورت نیاز روی خط م�� تجدید نظر میشود.

  



 پیشنھاد در باره فعالیتھا
 
 

 امنیت و مشارکت
ون بودن ها •  بزرگسا�ن قابل رویت در زنگ تفریح ها و ب�ي

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

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

 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 •

ون توسط در طبیعت بودن باعث میشود کودك مشاهدات و معلومائ� بدست آورد که  • ى در محیط ب�ي  فراگ�ي
اننده یک ع�قه مداوم  ن  محرك ع�قه وى براى بودن در هواى آزاد باشد مشاهدات و معلومات میتوانند برانگ�ي

 در فضای آزاد باشند
�

 برای زند�

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

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

 غذا و وعده هاى غذاىئ 
 هاى منظم برنامه ریزى شده ساعات ثابتزمان �ا�ن براى خوردن در زمان  •

 همه، حی� آنھا که نیاز به غذای ویژه دارند، بایسی� برای خوردن وعده های غذائئ (نھار،پیک نیک، میان وعده،  •
 خانه داری) در پیش دبستان و مدرسه احساس امنیت كنند.

•  � یین و سایر فرآورده پیش دبستان و مدرسه عارى از آبنبات، تنق�ت و نوشابه میباشد و دس��  محدودى به ش�ي
ین دارد  هاى ش�ي

 وعده های غذائئ آموز�� به معین این است که بزرگسا�ن و کود�ان جھت دادن فرصی� برای یک نگرش مثبت  •
، در كنار یکدیگر غذا میخورند  به وعده غذائئ
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 وعده های غذا

 در پیش دبستان



یجات �  میوه و س��

 
 

 همراه همه وعده های غذائی میوه و/یا سبزیجات مختلف رسو میشود.
 
 

 
 
 
 

�خانه پیش دبستان  آش��

 
 

 تا آشپزخانه رسو کردن  9تای آنها آشپزخانه آماده سازی غذا میباشند،  11آشپزخانه پیش دبستان وجود دارد که  23در كمون ك�ونا 
 عدد آشپزخانه پذیرشی می باشند. در آشپزخانه های آماده سازی صبحانه، نهار و میان وعده تهیه و آماده میشود. در آشپزخانه  3و 

 های رسو کردن و پذیرشی صبحانه و میان وعده آماده میشود و نهار از یک آشپزخانه مرکزی بصورت گرم دریافت میشود.
 

 
 

 محیط زیست غذا و

 
 

نهاد وعده غذائی کمون کیرونا جهت کمک به داشنت یک محیط بهرت تالش میکند. ما از مواد غذائی 

ارگانیک تا حد وسیعی استفاده می کنیم و فعاالنه تالش می کنیم که ضایعات غذائی را کاهش دهیم. 

 همچنین ما میوه و سبزیجات تازه فصلی را رسو می کنیم. 

  



 غذا در پیش دبستانوعده های 

 
 

 غذائی که در پیش دبستانهای کمون کیرونا رسو 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 رسو متام وعده های غذائی کارکنان پیش 

 کمک می کنند. همچنین مربیان بایستی الگوهای خوبی بوده و موضع مثبت به غذا داشته باشند.دبستان به کودکان 
 

 
غذا جزو عوامل مهم برای سالمتی خوب نزد کودکان ما میباشد. کودک پیش دبستانی بخش بزرگی از غذای روزانه خود را در پیش 

 ذائی خوب هم میتواند در پیش دبستان تشویق شود.دبستان میخورد. بهمین دلیل یک روش زندگی سامل با عادت های غ
 
 

 وعده های غذای متنوع

 
 

 در پیش دبستان از متام بخشهای گردونه مواد غذائی روزانه رس ساعت صبحانه، نهار و میان وعده متنوع رسو میشود. همه وعده 
شده و عاری از  های غذائی ما محاسبه تغذیه ای شده اند. اکرث غذاها کال از اول تا آخر درست

 مواد کنرسوی زاید می باشند.
 

نهار روزانه شامل غذای خام و ساالد، 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، 
 غالت فرآوری شده/حلیم، حبه دانه/پوره/مربا، ساندویچ با نوعی کالباس یا پنیر همچنین میوه 

 و سبزیجات رسو میشود.
 

  



 غذای ویژه

 
 

 کودکان نیازمند به غذای ویژه نیز بایستی امکان عادت غذائی مناسب را بیابند و وعده های غذائی 
 برایشان رسو شود.که حائز رشط توصیه های تغذیه ای میباشند، 

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. 

 د.فرم را در محل آشپزخانه پیش دبستان فرزندتان گرفته و تحویل دهی
 

 
 

 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 
 با ما متاس بگیرید، ما ممنون میشویم. 7.30از ساعت 

 
 

 تماس

 
 

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

نی� ما دیدن �نید!  حتما از صفحه این��

 
 

 در صفحه اینرتنتی 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

 آشپزخانه پیش دبستان ینی لیون، رئیس تغذیه، |
 37 700-0980تلفن: 

 jenny.lejon@skola.kiruna.seایمیل: 



 واردشدن کردن/ثبت نام دانش آموز 
 

 اطالعات دانش آموز
 ش�ره شناسائی نام دانش آموز

 آدرس محلی که ثبت احوال شده

 است، پر شود)آدرس جایگزین (مثال اگر رسپرستی تقسیم شده 

 
 1اطالعات مربوط به والده/رسپرست 

 ش�ره شناسائی نام

 ش�ره منزل آدرس

 تلفن کار ش�ره موبایل آدرس پستی

 
 2اطالعات مربوط به والده/رسپرست 

 ش�ره شناسائی نام

 ش�ره منزل آدرس

 تلفن کار ش�ره موبایل آدرس پستی

 
 مدرسه فعلی

 
 سال تحصیلی

 مدرسه فعلیشخص رابط در 

 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

 متاس گرفته و اطالع دهید  جدیدهنگام تعویض مدرسه در داخل کمون مهم است که ش� بعنوان رسپرست با کارکنان آشپزخانه مدرسه  -
 که فرزند ش� قرار است در این مدرسه رشوع به تحصیل �اید.

صفحه اینرتنتی وعده های غذائی مدرسه همزمان با ثبت نام یک دانش آموز جدید بایستی فرم غذای ویژه پر شود. اطالعات و فرم در  -

 )www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhetموجود است (
 

برای آسانرت کردن مدرسه رفنت کودک، ما میخواهیم که ش� اطالعات مهم راجع به کودک،مانند اختالل  مراقبتهای سالمتی مدرسه

 ها،بی�ری قند،رصع و غیره را به پرستار مدرسه اطالع دهید.یا بینائی،حساسیت  -شنوائی -گفتاری دشوار
بر این اساس است که رسپرست ها با یکدیگر کار رسپرستی را در مورد کودک، از طریق تصمیم گیریهای مشرتک که مربوط رسپرستی مشرتک 

 ی کاری مدرسه و تعویض مدرسه موافق باشند.به مراقبت، امنیت و رشد می باشد، انجام میدهند. هر دو والده بایستی در مورد فعالیتها
  

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش



 
 
 
 

 منطقه و تاریخ
 

 1امضای والده/رسپرست 
 

 2امضای والده/رسپرست 

 دبستان/جا دهی در کالس/سال تحصیلی
 

 از تاریخ

 امضای مدیر
 

 تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام در حوزه مدیر تحویل داده/ارسال شود.این فرم به دفرت مدیر مدرسه در مدرسه جدید زمان ثبت 



 

ونا  کمون ک�ي
 اداره فرهنگ و آموزش

 تصمیم گرفته شده
2010-11-11 

 

 

/راهنمائئ   اظھارنامه کیفیت در باره نھار مدرسه در مدرسه ابتدائئ

ین شھروندان کمون  ی و معلومات نزد جوان�� کمیته کودک و آموزش مسئول نھادهای آموز�� که هدفشان توسعه یادگ�ی

ن مسئول نھاد مربوط به وعده غذائئ است.می باشند، است. این کمیته   همچننی

ی میباشد و غذا بخ�� از س�می� است. نھار مدرسه جزوی از روز مدرسه است و عامل مھمی که  ط یادگ�ی  س�می� ��
� به غذای مقوی و هم محیطی  بر نتیجه �ار دانش آموز در مدرسه تاث�ی می گذارد. یک نھار مدرسه خوب هم دس��

 اعث خوردن نھار میشود، هست.خوشایند که ب

 شامل اجرا میشود، دانش آموزان بایسی�  2011جو�ی  1) که از 2010:800طبق قانون جدید آموزش و پرورش (
ن هزینه به وعده غذائئ مدرسه مقوی دعوت شوند. جھت �ار کردن با مواد غذائئ  /راهنمائئ بدون پرداخن� در مدرسه ابتدائئ

ن می �ند، صدق می�ند.2006هم قانون مواد غذائئ ( ه را تعینی  ) که نوع �ار کردن با مواد غذائئ ، بھداشت و غ�ی

ن تحقیقات م�ف  ن �ننده �ار کمیته کودک و آموزش همچننی اظھارنامه کیفیت بر اساس بخشنامه های �ا�ی که تعینی

 �ننده می باشد، تھیه شده است.

 و آموزش قول میدهد که: -کمیته کودک
 شود تا دانش آموزان بتوانند از لحاظ جسم و روح با نشاط باشند.نھار مدرسه باعث  •

 نھار مدرسه بایسی� ترویج دهنده عادت های غذائئ خوب بوده و ع�قمندی به یک فرهنگ غذائئ زنده،  •
ن  ن یک منوی متنوع مطابق فصل ارائه دهد چه سوئدی چه بنی د، همچننی ن  .المل�، را برانگ�ی

، که بر اساس -نیاز روزانه انرژی 1/3مزه ارائه داده طوریکه نھارهای مدرسه ای مغذی و خوش • و مواد غذائئ

 توصیه های اداره مواد غذائئ میباشد را، برآورده سازد.

 .حداقل دو نوع غذا که ی� از آنھا گیاهی باشد، ارائه دهد •

 .غذای ویژه برای آنھائی که بنا به د�یل پزش� به آن نیاز دارند، ارائه شود •

 ک نوع غذا ی جایگزین که مناسب آنھائئ میباشد که بد�یل اخ��� یا مذهی� نمیتوانند هر غذائئ حداقل ی •
 .را بخورند، ارائه شود

 .دقیقه باشد 30چنانچه غذا تمام شود و قبل از اینکه غذای دیگر بیاید، زمان انتظار هرگز نبایسی� بیش از  •

وری  •  جھت تھیه مواد غذائئ سازگار با محیط زیست و ارگانیک با کیفیت خوب، بدون مواد افزودئن غ�ی �ن
ن غذا ت�ش شود ن جھت �اهش دور ریخن�  .و جایگزین قندی همچننی

ها همراه دانش آموزان  • یک محیط آرام و خوشایند در سالن های غذاخوری مدرسه ارائه شود که در آنجا بزرگ��

 و آش�ارا اهمیت به غذائئ را نشان میدهند. غذا میخورند



 .میباشد 10.30زودترین زمان �و نھار مدرسه ساعت  •

یان غذا به اندازه �ا�ن زمان برای خوردن غذا داشته باشند و ت�ش شود که برنامه ریزی طوری  • که همه مش��

 .باشد که تمام دانش آموزان بتوانند تقریبا هر روز � همان ساعت غذا بخورند

ی غذا کمک شود که یک وعده غذائئ خوب که مغذی میباشد را با هم ترکیب نماید،  • به منظور اینکه به مش��

 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  •

کت می �نند، ترتیب داده شودهای غذائئ م  .درسه ��

 

 شما قول میدهید:
ی مثبت نسبت به غذا و عادت های غذائئ بدهید  • که بعنوان والده مسئول باشید که به کودک یک موضع گ�ی

ن به مدرسه بدهید ن به کودک ام�ان خوردن صبحانه هر روز قبل از رفن�  .همچننی

 ادر به خوردن آن هستید در بشقاب گذاشته و غذائئ که بعنوان دانش آموز یک پرس غذا را بحدی که ق •
 .که میخورید شامل چند نوع مواد غذائئ باشد

 و خوشایند بودن سالن غذاخوری کمک نمائید •
�

� ن  .که بعنوان دانش آموز فعا�نه جھت محیط آرامش، پاک�ی

ون را در آورده  • ن یک سالن غذاخوری بھداشی� تر، لباسھای ب�ی  که بعنوان دانش آموز به منظور کمک به داشن�
 .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.

ن شما ام�ان فرستادن نظریات را از طریق پست  حتما با آموزگار کود�تان یا مدیر مدرسه مستقیما صحبت �نید. همچننی

ونی� یا نامه (آدرسھا را د   ر ذیل ببینید) دارید.ال���

 

 مایلید بیش�� بدانید؟
ید:  جھت اط�عات بیش�� میتوانید با ما به ی� از روشھای زیر تماس بگ�ی

 84 702-0980 تلفن:

ونی�  utbildning@kommun.kiruna.se-barn :آدرس ال���

 Kiruna kommun :آدرس پسی� 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
981 85 Kiruna 



 غذای ویژه

 ساله در ماه ژانویه  6برگه پرسش در باره نیاز به غذاى ویژه و یک جزوه اط�عاى� برای �پرستان همه دانش آموزان 

 ارسال میشود.

نی� ما تحت عنوان غذاهای ویژه وجود دارد.  برای سایر افرادی که نیاز به غذای ویژه دارند، فرم برای پر کردن در صفحه این��

 را میتوان به �ار�نان سالن غذا خوری مدرسه تحویل داد. فرم پر شده

خانه مدرسه یلمار لوندبوم درست میشود. ن ونا غذای ویژه در آش��  در مرکز ک�ی

یان غذای خود درست می�ند. خانه مدرسه نیا راکت غذای ویژه برای مش�� ن  آش��

 غذاهای ویژه در انگزگردن درست میشوند.
�

 در ویتان�

خانه هر مدرسه جداگانه درست میشوند.در سایر دهات غذاها  ن  ی ویژه در آش��

امون غذای ویژه هست یا نیازها در طول سال تغی�ی کرده اند، میتوان با �ار�نان سالن غذاخوری هر   چنانچه سوا� پ�ی

 مدرسه تماس گرفت.

ل تمام دانش آموزاىن که در  ن  حال حا�ن نزد ما ثبت در طول بھار یک پرسشنامه جدید برای سال تحصی� آینده به م�ن

 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

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

اداره فرهنگ و آموزش اط�عات فردی راجع به کود�ان، دانش آموزان و والدین را ثبت می نماید. هدف این ثبت نمودن 

ن به امور هزینه های مراقبت از کود�ان، نظارت بر ن اجباری، لیست ک�سھا، نمره، حضور، برنامه های  پرداخن� مدرسه رفن�

، نام، مدرسه ه می باشد. مثال اط�عات فردی شماره شناساىئ و تعلق به ک�س،  -رشد فردی همراه با تشخیص �تی� و غ�ی

ها می باشد. این اط�عات بر  ن پایه مقررات آدرس، شماره تلفن، خانواده، وضعیت تاهل، انتخاب زبان، نمره و سایر چ�ی

 قانون اط�عات فردی برر� میشوند.

 



 
 تقاضای تعطی�

/راهنمائئ  -  برای دانش آموز مدرسه ابتدائئ
 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 

اض نمود.  خواهد شد. به حکم اع�م شده در باره تعطی� نمیشود اع��

 روش تقاضای تعطی�
/آموزگار مسئول میتواند حدا��� با  د.روز تعطی� در  5مرئ�  سال تحصی� موافقت نماید. در باره سایر تعطی� ها مدیر تصمیم می گ�ی

/آموزگار مسئول دانش آموز تحویل داده شود. تقاضای تعطی� بیش��  ان تعطی� درخواسئ� جھت برر� به مرئ� ن تقاضای تعطی� �فنظر از م�ی

 ل داده شود.روز قبل از زمان تعطی� درخواست شده بایسئ� تحوی 30روز حداقل  5از 

 نام دانش آموز

 ک�س/سال تحصی�

 مدرسه

 تعداد روزهای مدرسه ای زمان تعطی�

 دلیل تعطی� درخواست شده

/آموزگار مسئول  اظھار نظر مرئ�

 تعداد روزهای تعطی� گرفته شده از قبل:

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

 

 امضای دانش آموز
 

 

 امضای والده/�پرست 

 تاریخ  منطقه

 موافقت/داده میشود با تعطی� درخواست شده: 
 

 

  مخالفت/رد میشود 

/آموزگار مسئول  منطقه و تاریخ  مرئ�

 موافقت میشود با تعطی� درخواست شده: 
 
 

  مخالفت میشود 

 منطقه و تاریخ  مدیر

 
 

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

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش



 
 

 اظھار ع�قه برای ثبت نام در ک�س آموزش زبان مادری

 
 دانش آموز را باطل نماید.این ثبت نام پیوسته میباشد و حضور در آموزش اجباری است تا زمانیکه �پرست �تبا ثبت نام مربوط به 

 
 دانش آموز

�
 شماره شناسائئ  نام دانش آموز نام خانواد�

ل آدرس ن  تلفن م�ن

ود  ک�س فرزند من/ما در حال حا�ن به (نام مدرسه را بنویسید) م�ی

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

  نام زبان درخواست آموزش زبان مادری داریمما 

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

 خ�ی   بله  زبان مادری بطور روزانه در خانه ما استفاده میشود

( /راهنمائئ  خ�ی   بله  فرزند من معلومات پایه را در زبان مادری دارد (دانش آموز مدرسه ابتدائئ

( /راهنمائئ  خ�ی   بله  فرزند من خودش آموزش زبان مادری را میخواهد (دانش آموز مدرسه ابتدائئ

( /راهنمائئ  خ�ی   بله  فرزند من قب� آموزش زبان مادری داشته است (دانش آموز مدرسه ابتدائئ

ط با� شامل اقلیتھای داخ� نمیشود �� 

 اط�عات، درخواست ها، نظریات

 
 تلفن روزانه 1امضای والده/�پرست  تاریخ

 تلفن روزانه 2امضای والده/�پرست  تاریخ

 
 
 
 

   فرم دریافت شد (تاریخ):
 

   توسط (نام):

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش
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 حمل و نقل مدرسه
 

 ، برای مدرسه ویژه ابتدائی/راهن�ئی در 32پاراگراف  10حق برخوردارى از حمل و نقل مدرسه برای مدرسه ابتدائی/راهن�ئی در فصل 
) و این مقررات، SFS 2010:800قانون آموزش و پرورش ( 30پاراگراف  18و برای دبیرستان ویژه در بخش  39، 32، 31پاراگرافهای  11بخش 

 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 رشط قانون آموزش و پرورش جهت موافقت با حمل و نقل مدرسه میباشند.

فعالیت کاری حمل و نقل مدرسه، به روشی مناسب، کامال تحت اختیار کمون می باشد. هیچ مانعی وجود ندارد که به دانش نحوه سازمان دهی 

 آموزان گفته شود به محل تجمعی نزدیک منزل یا مدرسه بروند.

 ه ای ترابری را ه�هنگ کند.حتی اگر منجر به زمان انتظار برای برخی از دانش آموزان باشد، کمون این آزادی را دارد که تا انداز 

 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.
 
 

 مقررات حمل و نقل مدرسه 1

 
 مورد مدرسه ابتدائی/راهن�ئی میباشد.برای مدرسه ویژه ابتدائی/راهن�ئی و دبیرستان ویژه ه�ن مقررات حمل و نقل مدرسه صدق می کند که در 

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 

 رشوع و پایان روز مدرسه می باشند.

 ، به این معنی که هیچ وفق دادنی در ارتباط 8.20-8.00 یعنی ساعتمتام حمل و نقل مدرسه صبح بر اساس رشوع مدرسه سازمان دهی میشوند، 
 با دیر از خواب بیدار شدن صورت �ی گیرد.

 شود. �یحمل و نقل مدرسه شامل پیش دبستان، مراقبت تربیتی، کالس پیش دبستانی، خانه اوقات فراغت یا دبیرستان 

 میشوند جزو حمل و نقل مدرسه بحساب �ی آیند. سفرهائی که از طرف مدرسه برای گردش علمی و غیره انجام

حتی االمکان 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.

 به آدرس محل سکونت است و �یتوان  آدرسی که دانش آموز قبل از مدرسه آورده میشود و بعد از مدرسه گذارده میشود همیشه مرتبط
ن آن را موقتا تغییر داد. حمل و نقل مدرسه رصفا برای کسانی که حائز رشط حمل و نقل مدرسه اند، میباشد. دوستان یا اقوام اجازه سوار شد

 به وسیله حمل و نقل مدرسه را ندارند.
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 �ارت اتوبوس

 
سال تحصیلی معترب است و بعنوان یک مدرک با ارزش می باشد. برای رفت و آمد به مدرسه  کارت سال تحصیلی یک کارت اتوبوس است که برای

 در طول روزهای درسی، غیر از تعطیالت، میباشد.

کارت گم یا دزدیده شده بالفاصله به دفرت مدرسه گزارش داده میشود و کارت خراب هم آنجا تحویل داده میشود. یک کارت اتوبوس موقت چاپ 

 میشود.

 کرون،  50انش آموز/رسپرست هزینه کارت اتوبوس جدید را که گم شده، دزدیده شده یا در مراقبت از آن سهل انگاری شده میپردازد. هزینه، د
 در واقع هزینه ای برای اتوبوس استان است. زمانیکه هزینه به توزیع کننده کارت مدرسه پرداخت شود، کارت جدید دریافت خواهد شد.

 
 

 رى از اتوبوس مدرسهحق برخوردا 2

 
 ، مدرسه ویژه ابتدائی/راهن�ئی و دبیرستان که در کمون کیرونا ثبت احوال میباشند 9-1 دانش آموزان مدرسه ابتدائی/راهن�ئی،سال تحصیلی

 و به مدرسه ای که کمون آنها را به آن معرفی �وده میروند و طبق این خط مشی ها حائز رشط در این موارد میباشند:

 مسافت •
 رشایط 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 رشایط دیگر است 
 که مبنا میشوند مگر اینکه دشواریهای سازماندهی یا اقتصادی برای کمون همراه داشته باشد.

 

 مسافت

 
 برای دریافت حمل و نقل مدرسه، الزم است که نزدیکرتین مسیر پیاده یا دوچرخه، مابین خانه/ایستگاه و مدرسه/ایستگاه این ها باشد:

 کیلومرت 3حداقل  3-1برای دانش آموزان سال تحصیلی 
 کیلومرت 4حداقل  6-4برای دانش آموزان سال تحصیلی 
 کیلومرت 5حداقل  9-7برای دانش آموزان سال تحصیلی 

که یک سال بزرگرت از سایر دانش  3مسافت به سال تحصیلی دانش آموز ربط دارد نه به سن واقعی وی. مثال یک دانش آموز کالس اظهار نظر: 

  .4کیلومرت مانند همسن و سال هایش در کالس  4کیلومرت راه دارد و نه  3آموزان کالس است باز هم 
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ایط ترافی� �� 

 محیط های ترافیکی که وسایل نقلیه و کودکان در آنها برس میربند همیشه خطرناک هستند ولی بعضی محیط های ترافیکی خطرناکرت از بقیه 
 می باشند و بایستی هنگام تشخیص دادن و موافقت با حمل و نقل مدرسه برای دانش آموز، آنها را در نظر گرفت.

یص داده شود نزدیکرتین راه مناسب مدرسه محیط ترافیکی خطرناکی میباشد، میتوان با حمل و نقل رصفنظر از قانون مسافت، چنانچه تشخ

 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

خاص دیگری دارد، بعنوان مثال دالیل پزشکی، میتواند از حمل و نقل مدرسه رایگان رصفنظر از مسافت  دانش آموزی که معلولیت یا وضعیت

استفاده �اید. این نیاز بایستی توسط گواهی پزشک که در آن روش ترابری مناسب توصیه میشود تایید شود. رسپرست (دانش آموز) مسئولیت 

 تقاضای گواهی را از دکرت معالج دارد.

معلولیت بایستی تشخیص داده شود که آیا این معلولیت برای آمدن دانش آموز تا مدرسه تاثیر میگذارد. مسئولیت با دانش آموز و رسپرست  هنگام

 وی است که مدرک کافی برای این تشخیص ارائه دهند.

 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barnفرم این تقاضا در اینجا است 
 

 نقل مدرسه برای دانش آموزان جا داده شده در مدرسه دیگر یا نیاز به حمایت ویژهحمل و 

 چنانچه به دانش آموزی بدالیل ویژه پیشنهاد جا دهی در یک مدرسه دیگر غیر از مدرسه نزدیک خانه شود، میتوان با حمل و نقل مدرسه 
 رست و مدیر مدرسه نزدیک منزل تقاضانامه بفرستند.برای رفت و آمد دانش آموز به آن مدرسه برشطی موافقت شود که رسپ

 حمل و نقل مدرسه برای کودک نیازمند ح�یت ویژه توسط مسئول حمل و نقل مدرسه یا اظهار نظر مدیر تصمیم گیری میشود.
 میباشد. utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barnفرم این تقاضانامه در 

 

 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 رضوری یا مستدل میباشند سازماندهی کند.

 میتوان با حمل و نقل مدرسه موافقت �ود.چنانچه مسیر مدرسه در دوران زمستان بسیار خطرناک تشخیص داده شود 
این تشخیص بر اساس رشایطی که مرتبط با این پرونده خاص میباشند انجام میشود. فرم این تقاضا در اینجا است 
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 حمل و نقل مدرسه به هنگام جا دهی در خانه اوقات فراغت

 که جای خانه اوقات فراغت دارد حق برخورداری از حمل و نقل مدرسه رایگان تا مدرسه را دارد، مرشوط  3-1ال تحصیلی دانش آموز س
 بر اینکه حائز رشایط 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 (مرشوط بر اینکه حائز رشایط آن باشد) دارد و یک برنامه ثابت بایستی استفاده شود (به مسئول اداری 

 درسه اطالع داده شود).حمل و نقل م

 در مواقعی که تغییراتی پیش میاید، برای اینکه بتوان حمل و نقل مدرسه را تضمین �ود، بایستی حداقل هفت روز جلوتر برنامه جهت حمل 
 میدهد.و نقل مدرسه به مسئول حمل و نقل مدرسه اطالع داده شود. مسئول حمل و نقل مدرسه به نوبه خود به پی�نکار اطالع 

 

ایط فردی �� 

 دانش آموزان و رسپرستها میتوانند اوضاع پیرامون مسیر مدرسه را بسیار متفاوت ببینند.
 و آموزش و رسپرستها تشخیص های متفاوتی از رشایط امنیت ترافیکی داشته باشند، تشخیص اداره صدق خواهد کرد. -چنانچه اداره فرهنگ

ر باره مسیر مدرسه باشد، بطور مثال این مسیر تاریک است، یا اینکه این راه از وسط جنگل انبوه میگذرد چنانچه این امر در رابطه با نظریاتی د

 ند 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 بتوا
 ایستگاه برآید. از پس مسیر مدرسه خود یا مسیر تا

چنانچه مسیر راه یا دوچرخه از نظر ترافیکی خطرناک تشخیص داده شود، رصفنظر از مقررات ذکر شده در باال، امکان موافقت با حمل و نقل 

 و آموزش میدهد. -مدرسه وجود دارد. این تشخیص را مسئول حمل و نقل مدرسه اداره فرهنگ
 utbildning/Skolskjutsar-a.se/Kommun/Barnwww.kirunفرم این تقاضا در اینجا است 

 

 مسکن تناوی� و انتخاب مدرسه

ر دو دانش آموزانی که والدین آنها در کمون کیرونا ثبت شده اند، و رسپرستی مشرتک دارند، بطوریکه دانش آموز بطور عمده به یک اندازه نزد ه

 ی توالدین تناوبی زندگی میکنند، حق برخوردارى از حمل و نقل مدرسه را چنانچه حائز رشایط حمل و نقل مدرسه باشند، دارند. یک رسپرست بایس
 در نزدیکی مدرسه معرفی شده توسط کمون زندگی کند.

مرشوط بر اینکه برای کمون دشواریهای سازمانی یا/و اقتصادی بهمراه نداشته باشد انتخاب مدرسه میتواند منجر به موافقت با حمل و نقل 

 مدرسه بشود.

 ل اداره فرهنگ و آموزش ارسال شود صورت میگیرد. میتوان تقاضای حمل و نقل مدرسه از طریق پر کردن فرم که بایستی به مسئول حمل و نق
 utbildning/Skolskjutsar-www.kiruna.se/Kommun/Barnاز اینجا پرینت �ود 

ه شده این تقاضا قبل از هر سال جدید تحصیلی انجام میشود و تجدید تقاضا ترجیحا قبل از پایان ترم بهار تحویل داده شود. تقاضاهای تحویل داد

 هفته بسته به تعداد پرونده ها داشته باشند. این امر همچنین در مورد تقاضاهائی  3-1زمان یا بعد از رشوع مدرسه شاید نیاز به زمان رسیدگی هم
  که حین سال تحصیلی داده میشوند صدق میکند. تصمیم برای هر پرونده جداگانه گرفته شده و به رسپرست ها اطالع داده میشود.
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 مسیر رفت و آمد به مدرسه ای که از طرف کمون معرفی شده و منزل رسپرست 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 
 حمل و نقل مدرسه چنانچه دانش آموز مدرسه ای را که جا دهی شده بود برای رفنت انتخاب میکرد میبود، ندارد.که هزینه 

 

 جابجایئ 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 

 سه را به آدرس جدید خود ندارد.مدر 

کالس چنانچه دانش آموز سال نهم به منطقه ای خارج از حوزه مدرسه خود نقل مکان کند، اگر دانش آموز مایل باشد،( مرشوط بر اینکه دانش آموز 

میتواند تقاضای حمل و نقل مدرسه �اید. را در مدرسه فعلی رفته باشد) اجازه دارد تا آخر سال تحصیلی را به مدرسه خودش برود و در اینصورت  8

 فقط در موارد جابجائی داخل کمون صدق میکند.
 
 

 حمل و نقل مدرسه دانش آموزان مدرسه ویژه به خانه اوقات فراغت، مسکن کوتاه مدت 3

 
ن مسکن و مدرسه  سفر بنی

 مبنزله حمل و نقل مدرسه مطابق با مصوبات مقررات حمل و نقل مدرسه میباشد.
 

ن مدرسه و خانه اوقات فراغتسفر   بنی

 خانه اوقات فراغت مرتادف با منزل است.
 

ن مدرسه و مسکن کوتاه مدت  سفر بنی

 مسکن کوتاه مدت مرتادف با منزل است.
 
 

ک 4  ساعات حمل و نقل مدرسه، زمان انتظار و مسافر مش��

 
 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 

 دقیقه قبل  5دقیقه قبل از وقت تعیین شده برای آوردن آماده باشند. حمل و نقل مدرسه حق دارد که  5و نقل مدرسه برایشان موافقت شده 
  قه پس از زمان تعیین شده بیاید بدون اینکه بعنوان ترابری زود یا دیر بحساب بیاید.دقی 15یا 
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 جهت اینکه ه�هنگی میرس باشد، حمل و نقل از مدرسه های مرکز کیرونا ساعات ثابت دارند. این ساعات از اولین مدرسه ای که حرکت آوردن 
 از آن رشوع میشود این ساعات میباشند

 .13.15ساعت 
 15..14ساعت 
 .15.30ساعت 

 این ساعات تغییر نخواهند کرد مثال در مواقع بی�ری شخص، وقت دندانپزشک یا مشابه آن. در اینصورت رسپرست مسئول ترابری خواه بود.

بیاید، مدرسه بعضی وقتها بطور مثال بدلیل بی�ری آموزگار ساعات درسی لغو میشوند. در اینصورت تا زمانیکه حمل و نقل مدرسه معمولی 

 مسئول میباشد. امکان تغییر دادن ساعت نیست.

 بعضی اوقات انتظار و بدرازا کشیدن مسیر تردد امکان دارد بدالیل اقتصادی و عملی جهت ه�هنگی دانش آموزان با ساعات مختلف 
 و/یا محلهای منزل رضوری باشند. جهت اینکه این ه�هنگی انجام شود ممکن است دانش آموزان برای حمل و نقل مدرسه اشان منتظر شوند. 

 ساعت در هفته باشد. 5این زمان انتظار میتوان تا 

 .دقیقه اول پس از امتام کالس مبنزله زمان انتظار نیست 15
 
 

 مسئولیت 5

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

 

 مسئولیت �پرست

یا زمانیکه  رسپرست مسئولیت دانش آموز را بین خانه تا جائیکه دانش آموز یا سوار حمل و نقل مدرسه در محل تصمیم گرفته شده شود دارد،

 وز رس ساعت توافق شده به مدرسه میاید.دانش آم

 درسه 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 م
 یستگاه برود.یا ایستگاه بربند، تا زمانیکه رضورت ایجاب میکند تا کودک بتواند خودش بتنهائی تا مدرسه یا ا

مسائل امنیتی و مشکالت 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

و امنیتی از لحظه ای که دانش آموز از حمل و نقل مدرسه پیاده میشود تا زمانیکه دانش آموز مجددا  مدرسه مسئولیت دارد که قوانین انضباطی

 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

ر میباشند بایستی امکان ماندن در داخل ساخت�ن داده شود. با اینحال مسئولیت مدرسه به معنای وظیفه رسگرم کردن دانش آموز در مدت انتظا

  وی برای ترابری به سمت خانه نیست.
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 وظیفه پیمان�ار

 و پیروی از قوانین انضباطی را دارند.در طول ترابری این پی�نکار و راننده میباشند که مسئولیت مقررات مربوطه ترافیکی 

 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

برسد. والدین یا مدرسه اجازه چنانچه دانش آموز حمل و نقل مدرسه اش را تا مدرسه از دست دهد وظیفه والدین است که دانش آموز به مدرسه 

 کند. �یسفارش حمل و نقل اضافی ندارند. چنانچه این اتفاق بیفتد کمون کیرونا این مخارج اضافی را پرداخت 

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 

 دانش آموز به ایستگاه تعیین شده یا منزلش رسانده شود.دهد که 
 
 

 �نسل کردن 6

 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 اطالع میدهند.

 
 

ایط دشوارلغو حمل و نقل مدرسه در مواقع  7 �� 

نظر  چنانچه پی�نکار/راننده یک وسیله حمل و نقل مدرسه تشخیص دهد که انجام ترابری بدلیل اوضاع هوا یا وضعیت راه یا سایر دالیل مشابه از

 را بر عهده دارد. امنیت ترافیکی میرس �ی باشد، میتواند ترابری را لغو �اید. زمانیکه حمل و نقل مدرسه نیاید رسپرست شخصا مسئولیت ترابری
 به دانش آموز، رسپرست یا پی�نکار هیچ غرامتی در این مواقع پرداخت �یشود.

 
 

 بیمه 8

 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 جربان میشود.
زی 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 دانش آمو 

 شود. پرداخنت غرامت است. زمانیکه دانش آموزی سهوا به چیزی در وسیله نقلیه صدمه بزند در اینصورت امکان دارد از بیمه منزل والدین استفاده
 
 

 هحادث 9

 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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 توافق در باره غرامت برای حمل و نقل شخ� 10

 توافق در باره حمل و نقل شخصی به این معنی است که رسپرست 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.

 
 

 ش�ایت کردن از حکم اداری 11

د حق شکایت کردن دارد. پس از اینکه متقاضی حکم کمون را مطالعه کرد شکایت را ظرف سه هفته بایستی کسی که حکم در مورد او می باش

تحویل دهد. شکایت اول به کمون ارسال میشود که یک تجدید نظر روی حکم انجام دهد. چنانچه کمون بر رس تصمیم خود باشد پرونده را به 

 دادگاه اداری میفرستد.

 ، 25-22ل حمل و نقل مدرسه میتوان از طریق درخواست تجدید نظر اداری، طبق قانون ادارات سوئد پاراگرافهای به حکم مربوط به مسائ
 اعرتاض �ود. اعرتاض بایستی برای دادگاه اداری نور بوتن نوشته شود.

بود دانش آموز را جا بدهد، را میتوان تصمیم در باره حمل و نقل مدرسه به مدارس خصوصی یا مدرسه کمونی دیگری غیر از آن کمون که قرار 

 شکایت �ود.شکایتنامه بایستی حتی در این موارد به دادگاه اداری نور بوتن نوشته شود. 10دید نظر قانونی، قانون کمونی فصل فقط از طریق تج
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 تقاضای حمل و نقل مدرسه
 

 اط�عات شخ� دانش آموز
 و نام

�
 نام خانواد�

 شماره شناسائئ 

ل ن  شماره تلفن آدرس م�ن

 آدرس پسی� 

 سال تحصی� مدرسه

 مس�ی سفر

 تا اززمان 

 
 دلیل تقاضای حمل و نقل مدرسه

 

 

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

 احوال دانش آموز.

 امضای �پرست (نام واضح)

 امضا، شماره تلفن امضا، شماره تلفن

ونی�آدرس  ونی� ال���  آدرس ال���

 

 تصمیم

 موافقت 

 جواب رد 

 زمان
 دلیل جواب رد

 امضا تاریخ تصمیم

 
 
 

 بفرستید. skolskjutsansvarig, kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kirunaفرم را به آدرس 

ونا  کمون ک�ي

 اداره فرهنگ و آموزش
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