Arabiska

مرحبا ً بك

الى الصف التمهيدي و المدرسة
اإلبتدائية و دار رعاية أطفال المدارس

orebro.se

ARABISKA

الئحة المحتويات
الصف التمهيدي

الخطوة األولى للبدء بالدراسة في المدرسة
إختيار المدرسة
إنتقال مرن الى المدرسة
يوم نموذجي للدارس في الصف التمهيدي
األعمال التربوية
أنت مهم كأب أو أُم
محادثة التطوّ ر
القوانين التي تتحكم بالصف التمهيدي
مكان آمن مع تقييمات صحية
صحة التلميذ
طفلك مؤ ّمن عليه

7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10

يجب أن يذهب جميع األطفال الى المدرسة اإلبتدائية
الرغبة في التعلّم مه ّمة طيلة العمر
المدرسة الخاصة
البدء بالدراسة في المدرسة اإلبتدائية في وقت مبكر
األشخاص البالغون الذين يعملون في المدرسة اإلبتدائية
محادثة التطور و حق التأثير
نقل التالميذ
لغة األم التي ليست اللغة السويدية
المساعدة الخاصة
إذا ترغبون في تبديل المدرسة اإلبتدائية
بروفيل
المدارس اإلبتدائية األهلية
ماذا يتحكم بالمدرسة اإلبتدائية؟

13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17

المدرسة اإلبتدائية

دار رعاية أطفال المدارس

أنواع الرعاية
لألطفال الذين في سن الدراسة اإلبتدائية
ماهو دار رعاية أطفال المدارس؟
ماذا يتحكم بدور رعاية أطفال المدارس؟
طلب تحريري
دار رعاية أطفال المدارس في العطل المدرسية و األيام العادية فقط
الرعاية الصحية الليلية
كم تُكلّف؟
إرجاع النقود بسبب المرض
قُم بتسليم األوقات
أيام تخطيط الموظفين
التوقّف خالل الصيف
إلغاء المقعد الدراسي

3

20
20
21
21
21
21
22
22
22

23
23

23
23

ARABISKA

المفهوم و التعريف
القانون المدرسي

يتم إقراره من قِبل البرلمان و يتضمن األهداف الشاملة للتعليم و المسارات في كيفية إعداد العمل.

خطة الساعات

يتم إقرارها من قِبل البرلمان و يتضمن الوقت المضمون الذي يح ّ
ق للتالميذ الحصول على التدريس خالله.

ل ك ر (Lgr 11) 11

الخطة الوطنية للتعليم للدراسة اإلجبارية.

خطة التعليم

يتم إقرارها من قِبل الحكومة و يشير الى األهداف األساسية للمدرسة اإلبتدائية و التوجهات و األهمية التي تُوضع كأساس
للعمل.

خطط الدورات الدراسية

يتم إقرارها من قِبل الحكومة و يشير الى أهداف التدريس لمختلف المواد الدراسية.

خطة المدرسة

يتم إقرار خطة المدرسة من قِبل البلدية .يشير الى كيف يجب أن تعمل مدارس البلدية و تتطور.

خطة العمل

المدارس اإلبتدائية بنفسها تُقرر خطة عملها .إنها تشرح كيفية عمل المدرسة في أقرب سنة قادمة.

خطة التطوير الفردي

)(IUP
إنها خطة مكتوبة لكيفية تحقيق التلميذ ألهداف خطط الدورات الدراسية المدرسية .يتم وضع الخطة من قِبل التلميذ و المعلم
و ولي أمر التلميذ.

دار رعاية أطفال المدارس

النوع األكثر شيوعاً للرعاية ،قبل و بعد دوام المدرسة ،هو دار رعاية أطفال المدارس.

الرعاية التربوية

يمكن أن تتم أيضا ً رعاية أطفال المدارس بشكل آخر ،يختلف عن دار رعاية أطفال المدارس ،على سبيل المثال دار حضانة
العائلة.
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الخطوة األولى للبدء بالذهاب الى المدرسة

يستطيع طفلك أن يبدأ الذهاب الى الصف التمهيدي في خريف نفس العام الذي فيه يصبح عمره ست سنوات .الذهاب الى
الصف التمهيدي هو إختياري و م ّجاني.
توجد الصفوف التمهيدية في المدارس اإلبتدائية .بقدوم كل سنة دراسية ،يستلم األطفال الذين أعمارهم ست سنوات
رسالة تتضمن معلومات حول المدرسة التي ينتمون إليها.

إختيار المدرسة

يتم تخصيص مدرسة معينة لكل طفل و الذي يعني أنه سيكون هناك مقعد مضمون للطفل في تلك المدرسة .تحديد المدرسة
المخصصة للطفل يعتمد على المنطقة التي فيها قيد نفوس الطفل .المنطقة التي ذهب فيها الطفل الى المدرسة التمهيدية ال
تؤثر على تحديد المدرسة المخصصة له.
إذا ترغب في تبديل المدرسة المخصصة بمدرسة بلدية أخرى  ،ستقوم بإستعمال العرض ال ُمقدم لتحديد مكان الطفل
الذي يُرفق مع الرسالة المرسلة الى الطفل الذي سيذهب الى الصف التمهيدي .توجد إستمارة طلب تبديل المدرسة في
 .www.orebro.seهناك كذلك بإمكانك قراءة المزيد عن إختيار المدرسة.

إنتقال مرن الى المدرسة

الصف التمهيدي يعني اإلنتقال المرن من روضة األطفال الى المدرسة اإلبتدائية.غالبا ً ما يكون هناك تعاون عن قرب بين
الصف التمهيدي و الصف األول اإلبتدائي لكي يعرف األطفال مدرستهم الجديدة و الموظفين العاملين فيها هناك بطريقة
طبيعية.

يوم نموذجي للطفل في الصف التمهيدي

يقوم الصف التمهيدي بنشاطاته في الغالب قبل الظهر ،حيث ينتهي اليوم بتناول الغداء معاً .بعد الظهر ،يذهب أطفال كثيرون
الى دار رعاية أطفال المدارس .قد يقع الدار في نفس القاعات المخصصة للصف التمهيدي أو في قاعات أخرى في
المدرسة.
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العمل التربوي

في الصفوف التمهيدية تُستعمل صيغ العمل من قِبل كل من روضة األطفال و المدرسة .يجب أن يكون العمل التربوي
محفّزاً لتطور الطفل و تعلمه.
بالنسبة للتربويين ،فأن األمر يتعلق بتشجيعهم للمبادرة الشخصية للطفل و أمانيه .في بعض األحيان يتعلق األمر بخلق
الرغبة و اإلهتمام لألشياء من خالل تقديم تلك األشياء بأسلوب ّ
جذاب.
إن اللعب لحد اآلن له دور مهم في تطور الطفل.
بالنسبة للطفل الذي عمره ست سنوات ،فأنه غالبا ً من الصعب عليه أن يجلس هادئا ً و يستمع و ينتظر ليأتي دوره .يحتاج
الطفل الى أن يتمرن على هذه األمور في بداية ذهابه للمدرسة .خالل التجمعات اليومية ،من ضمن ما يتمرن عليه الطفل هو
رفع اليد و اإلنتظار ليأتي دوره و السماح لآلخرين باإلنتهاء من أحاديثهم.

أنك مهم كأم أو أب

أنت كأم أو أب تعرف طفلك أكثر من اآلخرين .لكي يحس الطفل بالراحة قدر اإلمكان و ينسجم في الصف التمهيدي ،إنه من
المهم أن تكون أنت مشاركا ً في تعليم طفلك و أن تتمكن أن تكون حاضراً في العملية التعليمية و قادراً على التأثير فيها.
إحدى الطرق لإلهتمام كأم أو أب ،هي المشاركة في مجلس أولياء التالميذ .إضافة الى أنك تكون مدعواً الى إجتماع
أولياء التالميذ على األقل مرة واحدة خالل كل فصل دراسي .في إجتماع أولياء التالميذ يتم تزويدك بمعلومات عما يحدث
في الصف التمهيدي و تتمكن أن تو ّجه أسئلة أو إثارة موضوع تعتقد أنه مهم.
بالطبع بإمكانك التحدث مع الموظف في الصف التمهيدي في أي وقت تشاء إذا كان هناك أمر تتساءل حوله.
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محادثة التطور

يتم إجراء محادثة التطور مرة واحدة خالل كل فصل دراسي ،حيث أنت و طفلك و معلمه في الصف التمهيدي تلتقون و
تتحدثون عن كيفية إنسجام طفلك في الصف التمهيدي .أنكم تضعون األهداف ،أي أنكم تق ّرون األشياء التي يحتاجها طفلك
للتم ّرن عليها بشكل أكثر في المستقبل القريب.
في الصف التمهيدي ،من خالل تحديد المواد التي يحتاج الطفل تعزيزها ،يحصل الطفل على شروط أفضل لتحقيق
األهداف المحددة في المدرسة اإلبتدائية الحقا ً.

القوانين التي تتحكم بالصف التمهيدي

القواعد العامة للقوانين المدرسية حول المدرسة تسري كذلك على الصف التمهيدي .الخطة التعليمية للمدرسة اإلجبارية
) (Lgr 11تشمل أيضا ً الصف التمهيدي .الصف التمهيدي هو قسم من المدرسة و أنه الخطوة األولى في تنفيذ إستيفاء أهداف
الخطة التعليمية .من جهة أخرى فأنه ال توجد هناك أي أهداف معرفية التي يجب تحقيقها في الصف التمهيدي.
غالبا ً ما يكون مدير المدرسة اإلبتدائية هو كذلك مديراً للصف التمهيدي أيضا ً.

مكان آمن مع تقييمات صحية

يجب أن يحس جميع األطفال باإلطمئنان في الصف التمهيدي .نحن في المدرسة ال نتحمل أي شكل من أشكال المعاملة
المهينة .جميع المدارس لها خطط آمنة التي تشرح كيف يعمل المرء ضد اإلضطهاد و كيف يتعامل المرء معه إذا حدث
ذلك .تجد خطة األمان في الموقع اإللكتروني للمدرسة.
يوجد في المدرسة أساس قيّمي الذي يعضده كل العاملين .جميع البشر لهم قيمة مشابهة ،البنات و البنين ،الرجال و
النساء يجب أن تكون لهم حقوق و إمكانيات متشابهة .يجب أن تسود معاهدة األمم المتحدة حول الطفل في العمل و أن
توضع دائما ً مصلحة األطفال و التالميذ في المقدمة.
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صحة التلميذ

صحة التلميذ متاحة لجميع التالميذ في الصف التمهيدي الى المدارس اإلعدادية ،و بعبارة أخرى أن الممرضات و األطباء
متوفرون لهم .واجب صحة التلميذ هو متابعة التطور الجسدي لجميع التالميذ و العمل من أجل الصحة الجيدة و بيئة جيدة
للعمل و العادات الجيدة.
يشمل العمل الوقائي ،الزيارات الصحية التى تتضمن تسجيل الوزن و القياس وفحص النظر و الظهر .تتضمن الزيارة
الصحية أيضا ً محادثة صحية ،حيث تتم خاللها إثارة أسئلة الطفل حول الصحة .خالل الفترة الدراسية ،تتم الدعوة الى إجراء
التلقيح.
العاملون في صحة التلميذ ملتزمون بالتكتّم على األسرار لكي يتم الحفاظ على سالمتك و سالمة طفلك .إقرأ المزيد عن
الصحة و المساعدة في www.orebro.se

طفلك مؤ َّمن عليه

جميع األطفال الذين يداومون في الصف التمهيدي و المدرسة و دار رعاية أطفال المدارس مؤ ّمن عليهم ضد الحوادث في
كل األوقات .إقرأ المزيد عن التأمين في  ،www.orebro.seتوج هنا إستمارة لتبليغ اإلصابة.
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يجب أن يذهب جميع األطفال الى المدرسة اإلبتدائية

في خريف تلك السنة التي يصبح فيها عمر طفلك سبع سنوات ،تبدأ السنة األولى من دراسته اإلجبارية التي تبلغ تسع
سنوات :حسب القانون فأنه يجب أن يدرس جميع األطفال و الشباب في السويد في المدرسة اإلبتدائية .يتم تعليم التالميذ و
تزويدهم باللوازم المدرسية و تقديم الغداء لهم مجاناً.
ينبغي أن يتزود جميع التالميذ في المدرسة بمعارف أساسية ،على سبيل المثال في اللغة السويدية و اإلنجليزية و
الرياضيات .المهم أن يتعلم التالميذ المعارف التي يحتاجونها و التي يمكنهم إستيعابها.
ينبغي على المدرسة أن تهئ األطفال و الشباب للعيش و العمل في المجتمع .أنه من المهم أيضا ً أنهم عندما يكملون
دراستهم ،يتمتعون بروح الثقة بالنفس و لهم مؤهالت إجتماعية جيدة.

الرغبة في التعلم مهمة طيلة العمر

ينبغي على المدرسة اإلبتدائية أن ّ
تبث في األطفال و الشباب روح الرغبة في التعلم ،الرغبة التي يستفيدون منها طيلة الحياة.
تتبع المدرسة اإلبتدائية األهداف العامة ،إال أنه ينبغي أن يُراعي التدريس اليومي حاجة كل تلميذ و إهتماماته و أن تكون
للتالميذ فرص جيدة ليكونوا نشطين و يخططون و يتحملون مسئولية يوم عملهم في كل األوقات ،بمساعدة البالغين العاملين
في المدرسة.

المدرسة الخاصة

المدرسة الخاصة مخصصة لألطفال و الشباب الذين ال يحققون األهداف المعرفية للمدرسة بسبب كونهم يعانون من حالة
إضطراب التطور .هؤالء يحصلون على تعليم مناسب يعادل قدر اإلمكان التعليم ال ُمقدّم من قِبل المدرسة اإلبتدائية.
تكون الدراسة في المدرسة الخاصة لمدة تسع سنوات .توجد الصفوف التمهيدية الخاصة في كثير من المدارس اإلبتدائية
في أو َربرو.
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البدء بالدراسة في المدرسة اإلبتدائية في وقت مبكر

تستطيع تقديم الطلب ليبدأ طفلك الدراسة في المدرسة اإلبتدائية في السن السادس .تقوم بتقديم الطلب من خالل اإلتصال
بالمدرسة التي يتبع طفلك لها (المدرسة المخصصة).

األشخاص البالغون الذين يعملون في المدرسة اإلبتدائية

يلتقي األطفال في المدرسة اإلبتدائية الكثير من األشخاص البالغين .إضافة للمعلمين ،من بين َمن يلتقونُ ،مربّيي دار رعاية
أطفال المدارس و معل ّمي الصف التمهيدي و ال ُمربّين الخاصين و الممرضات و مدير المدرسة .في بعض األحيان يوجد
هناك أيضا ً مختلف األشخاص اإلحتياطيين في حالة الحاجة لمساعدة معينة.

محادثة التطور و حق التأثير

أنت كأب أو أم تكون الشخص األهم في حياة طفلك و تعرف بأنك تستطيع التأثير على تعليم طفلك .باإلضافة الى ذلك
يتعامل كل مدرسة إبتدائية مع المسائل الديمقراطية .يستطيعون العمل فيها ،مثالً في مجلس المدرسة الذي يساهم أولياء
التالميذ فيه.
للتالميذ إمكانيات كبيرة ليكونوا مع العملية التعليمية و يخططوا محتويات التدريس في المدرسة في كل األوقات و بدعم
من األشخاص البالغين.
يقوم المعلمون بإجراء محادثة التطور مع التالميذ و أوليائهم مرة واحدة على األقل خالل الفصل الدراسي .يناقشون في
المحادثة كيف تسير األمور مع الطفل في المدرسة و يضعون معا ً خطة للتطور الفردي ( )IUPللتعلم المتواصل للطفل.
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نقل التالميذ

الطفل الذي يسكن بعيداً عن مدرسته يحصل على نقل م ّجاني ،إال أنه فقط الى المدرسة المخصصة له .بشكل عام يحق
للتلميذ في المدرسة اإلبتدائية ليُنقل الى مدرسته إذا كانت المسافة بين بيته و مدرسته هي على األقل :ثالث كيلومترات
بالنسبة لتالميذ الصف التمهيدي و الصفوف  3-1و أربع كيلومترات بالنسبة لتالميذ الصفوف  6-4و خمس كيلومترات
بالنسبة لتالميذ الصفوف .9-7
باإلضافة الى المسافة بين البيت و المدرسة ،قد يعطي إفتقار طريق المدرسة لألمن أو أسباب خاصة كالمرض ،الحق
للنقل المجاني.

لغة األم التي ليست اللغة السويدية

الطفل الذي ولي أمره له لغة األم غير اللغة السويدية ،له الحق في الحصول على التعليم في لغته األم فيما لو أنها لغة
يستعملونها يومياً ،مثالً يتكلمون بها في البيت.
الطفل الذي لغته األم غير اللغة السويدية ،له الحق أيضاً في الحصول على التعليم في مادة "اللغة السويدية كلغة ثانية".
كل من تعليم لغة األم و اللغة السويدية كلغة ثانية أساس مهم للتعلّم.
لألطفال الذين لهم لغة أُم أخرى و يحتاجون الى المساعدة في اللغة في أعماله المدرسية ،يوجد هناك إرشاد دراسي للغة
األم.
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المساعدة الخاصة

جميع األطفال و الشباب يحتاجون الى المساعدة لتطورهم و تعلمهم .خالل فترات معينة قد يحتاج قسم منهم الى المساعدة
المساعدة الخاصة
أكثر من غيرهم .يتم تكييف المساعدة تبعا ً لحاجة التلميذ و ظروفه .قد يكون ذلك عن طريق تغيير أسلوب العمل في
Sid 16 ARABISKA
جميع األطفال و الشباب يحتاجون الى المساعدة لتطورهم و تعلمهم .خالل فترات معينة قد يحتاج قسم منهم الى المساعدة
إستعمال وسائل تقنية في التعليم أو إعطاء مساعدة إضافية كثيرة من قِبل األشخاص
المجموعة التي يعمل فيها التلميذ أو
أكثر من غيرهم .يتم تكييف المساعدة تبعا ً لحاجة التلميذ و ظروفه .قد يكون ذلك عن طريق تغيير أسلوب العمل في
البالغين.
ﺻﻔﺣﺔ
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المجموعة التي يعمل فيها التلميذ أو إستعمال وسائل تقنية في التعليم أو إعطاء مساعدة إضافية كثيرة من قِبل األشخاص
البالغين.

إذا ترغبون في تبديل المدرسة اإلبتدائية

اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﻐﯾﯾر
إذا
بالدرجة األولى األطفال الذين تلك المدرسة هي المدرسة المخصصة لهم .بعد ذلك بإمكانهم
اإلبتدائية
المدرسة
ﺗرﯾدونتقبل
يجب أن
المدرسة
في
ترغبون
إذا
اإلبتدائيةاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗ ّم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻛﺎن ﻟﮭم ﻓﯾﮭﺎ .ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻘﺑل
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ
تبديلﺗﻘﺑل
ﯾﺟب أن
،
اﻷول
اﻟﻣﻘﺎم
ﻓﻲ
قبول أطفال آخرين.
آﺧرﯾن .المدرسة اإلبتدائية بالدرجة األولى األطفال الذين تلك المدرسة هي المدرسة المخصصة لهم .بعد ذلك بإمكانهم
يجب أن تقبل
أطﻔﺎﻻًإذا تريد تبديل المدرسة بمدرسة أخرى تابعة للبلدية  ،تقوم بتقديم طلب حول ذلك الى المدرسة التي تريد اإلنتقال إليها.
آخرين.
قبول أطفال
ﺗﺣرﯾرﯾﺎ ً
متوفرة
اإلستمارة
بإمكانكﻓﻲإستعمال
التمهيدي،
بالذهاب الى
الذيﺎ ًيبدأ
الحظ أنه
.www.orebro.se
orebro.se
اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﯾﮭﺎ.
الصفﺗرﯾد
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ
للطفلدّم طﻠﺑ
أﺧرىُ ،ﺗﻘ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺗﻧﺗﻘلفياﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ إﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﺗرﯾد أن
إذا
ورقةﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻗراءة
إذا تريد ُتبديل المدرسة ُبمدرسة أخرى تابعة للبلدية  ،تقوم بتقديم طلب حول ذلك الى المدرسة التي تريد اإلنتقال إليها.
ﺑذﻟك.أن تقرأ أكثر حول قواعد و إختيار المدرسة.
تستطيع
www.orebro.se
ﺑﺈﺧﺗﯾﺎر .في
هذا الكتيب
رسل مع
التي ت
القبول
اﻟﻘﯾﺎم
ﻛﯾﻔﯾﺔ
وﺣول
اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﻟﻘواﻋد
ﻋن
اﻟﻣزﯾد
اإلستمارة متوفرة في  .www.orebro.seالحظ أنه للطفل الذي يبدأ بالذهاب الى الصف التمهيدي ،بإمكانك إستعمال ورقة
القبول التي تُرسل مع هذا ال ُكتيب .في  www.orebro.seتستطيع أن تقرأ أكثر حول قواعد و إختيار المدرسة.

بروفيل

هناك بعض المدارس اإلبتدائية لها نوع من البروفيل ،غالبا ً من الصف الرابع أو السابع .إذا تتساءل أي أشكال من البروفيل
بروفيل
موجودة و ماذا تعني ،تستطيع الحصول على المعلومات في  www.orebro.seأو في الموقع اإللكتروني للمدرسة
هناك بعض المدارس اإلبتدائية لها نوع من البروفيل ،غالبا ً من الصف الرابع أو السابع .إذا تتساءل أي أشكال من البروفيل
إسم المدرسة .www.orebro.se/
موجودة و ماذا تعني ،تستطيع الحصول على المعلومات في  www.orebro.seأو في الموقع اإللكتروني للمدرسة
إسم المدرسة .www.orebro.se/
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المدارس اإلبتدائية األهلية

تتم إدارة المدارس اإلبتدائية األهلية من قِبل جهات أخرى غير البلدية .هذه المدارس تتبع نفس قوانين و أهداف المدارس
اإلبتدائية التابعة للبلدية و يجب أن توافق عليها مصلحة شؤون المدارس.
توجد في أو َربرو مدارس إبتدائية أهلية عديدة .هذه المدارس اإلبتدائية األهلية مفتوحة للجميع ،إال أن الطفل ال يحصل
على مقعد دراسي تلقائيا ً و إنما يجب تقديم طلب إليها لغرض القبول .هذه المدارس اإلبتدائية األهلية ال تعطي األولوية
لألطفال الذين محل سكناهم األقرب الى المدرسة.

ماذا يتحكم بالمدرسة اإلبتدائية؟

وطنياً ،يتحكم بالمدرسة القانون المدرسي و خطة الساعات المقررة و التي يقررها البرلمان .الحكومة تقرر خطط التعليم و
خطط الدورات الدراسية.
محلياً ،كل مدرسة إبتدائية تقرر خطة عملها الخاص بها .تستطيع قراءة خطط األعمال المدرسية في www.orebro.se
و في المواقع اإللكترونية للمدارس.
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أنواع الرعاية
هناك أنواع مختلفة من الرعاية خارج أوقات الدوام المدرسي لألطفال الذين هم في سن الدراسة اإلبتدائية:


دار رعاية أطفال المدارس



الرعاية التربوية



النشاط المفتوح لقضاء وقت الفراغ

النوع األكثر شيوعا ً للرعاية هو دار رعاية أطفال المدارس .منذ  1يوليو/تموز  2009يستطيع الوالدان كذلك إختيار شكل
من أشكال الرعاية التربوية لطفلهما.
النشاط المفتوح لقضاء وقت الفراغ مخصص لألطفال الذين أعمارهم  12-10سنة .األطفال يكونون غير مسجّ لين في
النشاط المفتوح لقضاء وقت الفراغ  ،و إنما العائالت نفسها تقرر كم مرة سيكون الطفل هناك.

لألطفال الذين في سن الدراسة اإلبتدائية

جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست سنوات و إثنتي عشر سنة و الذين تعمل أو تدرس أمهاتهم أو آباؤهم،
يتمتعون بحق الذهاب لدار رعاية أطفال المدارس التي نُسميها باللغة اليومية الدارجة دار رعاية أطفال المدارس ).(fritids
بإمكانهم أن يكونوا في دار رعاية أطفال المدارس خالل فترة عمل أو دراسة الوالدَين ،مضافاً إليها الوقت الذي يستغرقه
ذهابهما من و الى العمل أو المدرسة .يستطيع األطفال أيضا ً أن يحصلوا على مكان في دار رعاية أطفال المدارس ألسباب
خاصة.
األطفال الذين أمهاتهم و آباؤهم يبحثون عن العمل أو يتمتعون بعطلة اآلباء و األمهات ،ال يحق لهم الحصول على مقاعد
في دار رعاية أطفال المدارس.
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ماهو دار رعاية أطفال المدارس؟

دار رعاية أطفال المدارس عبارة عن نشاط جماعي تربوي الذي يُك ّمل عمل المدرسة و يقوم بتقديم وقت فراغ ذي مغزى و
مساعدة األطفال على التطور .دار رعاية أطفال المدارس يكون مفتوحا ً لألطفال قبل و بعد بدأ المدرسة و كذلك خالل العطل
المدرسية .رعاية أطفال المدارس؟
ماهو دار
متكيّفا ً
مغزى و
فراغ
بتقديم وقت
المدرسةوو يقوم
الذي يُك ّم
تربوي
أطفالجماعي
رعاية نشاط
عبارة عن
المدارس
ذي مع
األطفال و
مبادرات
عملإهتمامات
ينطلقل من
طريفا ً و
المدارس
في دار
أطفالالنشاط
رعاية يكون
دارنبغي أن
ي
على التطور .دار رعاية أطفال المدارس يكون مفتوحا ً لألطفال قبل و بعد بدأ المدرسة و كذلك خالل العطل
ظروفهماألطفال
مساعدة
المختلفة.
المدرسية.
ينبغي أن يكون النشاط في دار رعاية أطفال المدارس طريفا ً و ينطلق من إهتمامات و مبادرات األطفال و متكيّفا ً مع
المختلفة.
دور رعاية أطفال المدارس؟
ظروفهميتحكم ب
ماذا
Sid. 21 ARABISKA
ً
ً
خطة التعليم للمدرسة اإلبتدائية ) (Lgr 11تسري أيضا على دور رعاية أطفال المدارس .خطة التعليم تثير أمورا مثل القيمة
المتساوية للناس و اإلحترام و اإلطمئنان و الرغبة في التعلم – أموراً تنبغي أن تسود في التعليم في كل من المدرسة و
المدارس.المدارس؟
رعاية أطفال
داربدور
يتحكم
ماذا
ﺻﻔﺣﺔ
رعاية أطفال
نشاطات
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خطة التعليم للمدرسة اإلبتدائية ) (Lgr 11تسري أيضا ً على دور رعاية أطفال المدارس .خطة التعليم تثير أموراً مثل القيمة
المتساوية للناس و اإلحترام و اإلطمئنان و الرغبة في التعلم – أموراً تنبغي أن تسود في التعليم في كل من المدرسة و
رعاية أطفال المدارس.
نشاطات دار
تحريري
طلب
طﻠب ماﺧطﻲ
غالبا ً
تقوم بتقديم طلب تحريري للحصول على مقعد في دار رعاية أطفال المدارس عندما يبدأ طفلك بالذهاب الى الصف
ارةدّم طﻠﺑﺎ ً
اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ.
ﺑﺎﻟذھﺎب اﻟﻰ
علىﺑدء طﻔﻠك
الحصولﻋﻧد
أيضاًاﻟﻣدارس
أطﻔﺎل
رﻋﺎﯾﺔ
ﺧطﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﺑول ﻓﻲ دار
اإلستم ﺗﻘ
أﻧت
ﺻفيداوم فيها
المدرسة التي
اإلستمارة في
بإمكانك
.www.orebro.se
موجودة في
التمهيدي.
تحريري
طلب
طفلك.
اﻟﺧطﻲ اﻟﻰ دار رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎل اﻟﻣدارس ﻋن طرﯾق اﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻘدﯾم
ﯾﺗم
غالباً ما تقوم بتقديم طلب تحريري للحصول على مقعد في دار رعاية أطفال المدارس عندما يبدأ طفلك بالذهاب الى الصف
Ansökan
fritidshem
رﻋﺎﯾﺔفيأطﻔﺎل اﻟﻣدارس "
اﻟﻰارةدار
ﺧطﻲ
طﻠب
أيضا ً
موجودة
اإلستم
التمهيدي.
orebro.seيداوم فيها
ﻓﻲ المدرسة التي
اﻟﻣوﺟود في
على" اإلستمارة
tillالحصول
 .www.orebro.seبإمكانك
طفلك.رعاية أطفال المدارس في العطل المدرسية و األيام العادية فقط
دار
عندما يكون الطفل في دار رعاية أطفال المدارس خالل العطل المدرسية و األيام الدراسية فقط ) 15يوم للفصل الدراسي
كأعلى حد( ،عندئذ يُطلق عليه مكان الفصل الدراسي .آخر وقت لتقديم طلب الحصول على مكان الفصل الدراسي هو 1
العادية فقط
العطل1المدرسية
المدارس في
يوليو/تموز أطفال
دار رعاية
الدراسي الربيعي) .إذا يذهب الطفل الى دار رعاية
األيام(للفصل
يناير/كانونوالثاني
الخريفي) و
(للفصل الدراسي
التبديل.يوم للفصل الدراسي
تبليغفقط )15
الدراسية
المدرسية وال تاأليام
المدارس خالل
الىأطفال
رعاية
الطفلو في
أطفاليكون
عندما
وجد فترة ل
العطلهذه الحالة
الدراسي ،في
مكان الفصل
تريددارتبديله
المدارس
كأعلى حد( ،عندئذ يُطلق عليه مكان الفصل الدراسي .آخر وقت لتقديم طلب الحصول على مكان الفصل الدراسي هو 1
يوليو/تموز (للفصل الدراسي الخريفي) و  1يناير/كانون الثاني (للفصل الدراسي الربيعي) .إذا يذهب الطفل الى دار رعاية
أطفال المدارس و تريد تبديله الى مكان الفصل الدراسي ،في هذه الحالة ال توجد فترة لتبليغ التبديل.
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الرعاية الصحية الليلية

األمهات و اآلباء الذين يعملون بعد الساعة  20.00في أمسيات األيام العادية أو خالل أيام العطل ،يستطيعون تقديم طلب
للحصول على الرعاية الصحية الليلية ألطفالهم .يجب أن يتم تثبيت أوقات دوام األمهات و اآلباء على شكل تأييد و جدول و
تقديمهما معا ً مع الطلب.

كم تُكلّف؟

الكلفة األساسية إليواء الطفل في دار رعاية أطفال المدارس هي  2بالمائة من الدخل .كلفة دار رعاية أطفال المدارس تسري
بنفس الطريقة الموجودة في رعاية أطفال المدارس ،حيث أنك تدفع كلفة ثابتة بغض النظر عن عدد الساعات التي يقضيها
طفلك هناك.
يعتمد مقدار الكلفة على الدخل ال ًكلّي للعائلة في المنطقة التي فيها قيد نفوس الطفل .إذا لديك العديد من األطفال الذين يتم
تركهم في دار رعاية أطفال المدارس ،عندئذ تنخفض الكلفة للطفل الواحد .إقرأ أكثر حول الكلفة في www.orebro.se

إرجاع النقود بسبب المرض

إذا يغيب طفلك عن دار رعاية أطفال المدارس بسبب المرض لفترة طويلة ،بإمكانك إرجاع األجور إعتباراً من اليوم
الخامس عشر من المرض .لهذا الغرض ،تقوم بتقديم إستمارة موجودة في .www.orebro.se
يجب أن يؤيد مدير المدرسة في اإلستمارة بأن الطفل المعني كان غائباً .تُسلّم اإلستمارة عندما يشفى طفلك من المرض.
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قُم بتسليم األوقات

يجب أن تقوم بتسليم جدول لبقاء الطفل في دار رعاية أطفال المدارس .يكون الجدول أساسا ً لتخطيط النشاطات .ينبغي أن
تعادل فترة قضاء الطفل في الدار ،الوقت الذي يعمل أو يدرس الوالدان خالله متضمنا ً الوقت المستغرق في الذهاب و
اإلياب الى العمل أو الدراسة .اإلستمارة للجدول موجودة في  www.orebro.seأو في دار رعاية أطفال المدارس.

أيام تخطيط الموظفين

خالل كل فصل دراسي ،توجد أيام دراسية للمستخدمين مرة واحدة أو أكثر .حينئذ قد يتم غلق دار رعاية أطفال المدارس.
للشخص الذي ال يستطيع حل مشكلة رعاية طفله خالل تلك األيام ،نقوم نحن بتنظيم بدائل مؤقتة لحلها .قم باإلتصال بدار
رعاية طفلك لكي تعرف اإلجراءات المتخذة لذلك في منطقتك.

التوقّف خالل الصيف

ال يذهب الكثيرون من األطفال الى دار رعاية أطفال المدارس في الصيف .يستطيع إبنك أن يتمتع بعطلة لمدة أقصاها 90
يوما ً ،يونيو/حزيران  -أغسطس/آب (في الوقت الباقي من السنة تكون العطلة  60يوماً) بدون أن يفقد طفلك مقعده.
خالل فترة التوقف ستدفع أجر المقعد التي يدفعه المرء للمقعد المحجوز لطفله في دار رعاية أطفال المدارس و التي هي
كإشتراك.

إلغاء المقعد الدراسي

عندما يترك طفلك دار رعاية أطفال المدارس ،فأن مدة التبليغ عن ذلك هو  60يوما ً تقويميا ً )تقريبا ً
شهرين( .ستدفع األجور
َ
طيلة فترة تبليغ اإللغاء.
يبدأ وقت اإللغاء بسريان مفعوله إعتباراً من اليوم الذي تقوم فيه بتسليم اإلستمارة .اإلستمارة متوفرة في
 www.orebro.seأو في دار رعاية طفلك.
يتم إخراج طفلك من دار الرعاية بشكل تلقائي عندما يكمل الصف السادس اإلبتدائي.
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المزيد من المعلومات

هل تريد أن تعرف أكثر عن المدرسة اإلبتدائية في بلدية أو َربرو؟
قم بزيارة  orebro.seأو الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة
إسم المدرسةorebro.se/
عن طريق خدمة الزبون ،019-21 10 00 ،تستطيع أن تتصل هاتفيا ً بجميع مدارسنا اإلبتدائية و بالسياسيين المسؤولين عن
المدارس في أو َربرو.

قسم المعلومات ،بلدية أو َربرو  .2010الصورة :ليف يوانسون ،كيكی فونبو ،أوغست أوبيری /أرشيف الصورة.س ی

Bild: Leif Johansson, Kicki Funbo, August Åberg/Bildarkivet.se
www.orebro.se
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