ARABISKA

مرحبا ً بكم في
إدارة شؤون األطفال والتعليم

بلدية خيلليفتيو
تقع بلدية خيلليفتيو في الجزء
الشمالي من السويد بمحاذاة ساحل
نورالند .ويبلغ عدد سكان البلدية
 72000نسمة تقريباً .ويسكن في
البلدية أشخاص من حوالي  70بلدا ً
مختلفاً .ويمكن الوصول إلى البلدية
بالحافلة والسيارة والقطار والطائرة.
ويستغرق السفر بالطائرة إلى ستوكهولم
ساعة .ببلدية خيلليفتيو الكثير مما تقدمه
ألولئك الذين عاشوا هنا منذ وقت طويل
وألولئك الوافدين حديثاً.

خيلليفتيو

 60دقيقة

استكهولم

اقرأ المزيد على موقعنا
إذا رغبت في قراءة المزيد عن مختلف العناصر الواردة في الكتيب فقم
بزيارة موقع البلدية www.skelleftea.se/skola

روضة األطفال
إن روضة األطفال هي نشاط تربوي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
عام وخمسة أعوام إذا كان أولياء أمورهم يعملون أو يدرسون أو في إجازة
الوالدين أو يبحثون عن عمل.
ويعمل في رياض األطفال معلمو رياض أطفال ومربية أطفال مكلفون
بتعزيز تعلم األطفال على أساس األهداف والتوجيهات المنصوص عليها في
الخطة الدراسية ( )10/Lpfö 98وقانون المدارس .وروضة األطفال هي
الخطوة األولى في النظام التعليمي السويدي.
كما األنشطة التربوية األخرى
ً
تتوفر الرعاية التربوية في بعض مناطق التسجيل بوصفها خيارا لروضة
األطفال أو دار رعاية أطفال المدارس .إن الرعاية التربوية هي نشاط يعتني
فيه العاملون باألطفال في منازلهم (الرعاية النهارية العائلية التقليدية).
ويمكن أيضا ً إجراء الرعاية التربوية في مقر مستقل .وتسري القيم في الخطة
الدراسية الخاصة برياض األطفال على الرعاية التربوية .علما ً بأن الخطة
الدراسية الخاصة برياض األطفال إرشادية للنشاط .وتوفر بلدية خيلليفتيو
األنشطة خالل ساعات العمل غير المريح في رياض أطفال ثالث موجودة
في خيلليفتيو .وبإمكان أولياء األمور تقديم طلب للحصول على مقعد في
نشاط ساعات العمل غير المريح إذا كانوا يعملون في األمسيات والليالي بين
الساعات  06:00-19:00وخالل عطالت نهاية األسبوع.
روضة األطفال العامة
يحق لألطفال بداية من الفصل الدراسي الخريفي للعام الذي يبلغون فيه سن
 3أعوام االلتحاق بروضة العامة .وبداية من  1سبتمبر من نفس العام تكون
روضة األطفال العامة مجانية .وتقدم روضة األطفال العامة  525ساعة لكل
طفل في العام.
وفي بلدية خيلليفتيو يتم تقديم  15ساعة\األسبوع في مرافق رياض األطفال
العامة .وتتبع روضة األطفال العامة في المقام األول مواعيد العام الدراسي
الخاص بالمدرسة .مما يعني أن العطل تكون في اإلجازات الرسمية
(أعياد الميالد وعطلة الرياضة وعطلة عيد الفصح والعطلة الصيفية).

تقديم طلب للحصول على مقعد
بإمكان أولياء أمور األطفال البالغ سنهم عاما ً واحدا ً تقديم طلب للحصول
على مقعد في روضة األطفال أو غيرها من األنشطة التربوية حسب نطاق
الحاجة نظرا ً إلى العمل أو الدراسة أو إذا كان الطفل له احتياجات خاصة
بسبب وضع األسرة بشكل عام .يحق لولي األمر الذي يبحث عن عمل أو
في إجازة الوالدين بموجب قانون إجازة الوالدين لرعاية طفل آخر أن يتقدم
بطلب مقعد في روضة األطفال أو غيرها من األنشطة التربوية للطفل منذ
بلوغه سن العام الواحد ،وذلك لمدة ثالث ساعات يوميا ً على األقل أو 15
ساعة في األسبوع.
تضمن بلدية خيلليفتيو لك الحصول على مقعد في روضة األطفال أو غيرها
من األنشطة التربوية شريطة أن يجري تقديم الطلب في موعد أقصاه ثالثة
أشهر قبل التاريخ المطلوب لتسجيل الطفل في النشاط .وسيصبح التاريخ
المطلوب لتسجيل الطفل في النشاط موعد التمهيد الخاص بكم ،أي أقصى
موعد لبدء الطفل في عملية التمهيد في روضة األطفال أو غيرها من
األنشطة التربوية .ولذلك فعليكم أن تأخذوا في اعتباركم نحو  10أيام لتمهيد
الطفل في التاريخ المطلوبة لتسجيل الطفل في النشاط قبل البدء في العمل/
الدراسة.
ويجري تقديم الطلب في الخدمة اإللكترونية لروضة األطفال أو د ُْور
رعاية أطفال المدارس أو في استمارة «طلب الحصول على مقعد في
روضة األطفال أو النشاط التربوي اآلخر أو د ُْور رعاية أطفال المدارس»
(Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk
 .)verksamhet eller fritidshemوال بد أن يكون عندك هوية
إلكترونية كي تتمكن من استخدام الخدمة.
ويمكنك أيضا ً تحميل االستمارة أو طلبها من خدمة العمالء التابعة
للبلدية على هاتف رقم .0910-735000 :وال بد من توقيع وللي
األمر باستثناء ولي األمر ذي حق الحضانة المنفرد .تُرسل االستمارة
إلىSkellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6. 931 85 :
 Skellefteåأو تُسلم إلى خدمة العمالء  ،في مبنى البلدية .اقرأ المزيد على
www.skelleftea.se/minasidor
إلغاء المقعد
يجب أن يجري إلغاء المقعد في روضة األطفال أو غيرها من األنشطة
التربوية قبل انتهاء الطفل بشهرين على األقل .عند بدء التلميذ صف ما قبل
بدء المدرسة فإنه ينبغي على أولياء األمر القيام بإلغاء المكان في روضة
األطفال التابعة للبلدية أو أي نشاط تربوي آخر ،وإذا ما كان أولياء األمر
يرغبون بالحصول على مقعد لطفلهم في دار رعاية أطفال المدارس ،فإن

هذا يحدث بشكل أوتوماتيكي .ويجري إلغاء المقعد في الخدمة اإللكترونية
لروضة األطفال أو د ُْور رعاية أطفال المدارس أو في استمارة «إلغاء
مقعد في روضة األطفال أو النشاط التربوي اآلخر أو د ُْور رعاية أطفال
المدارس» (”Uppsägning av plats i förskola, annan
 .)pedagogisk verksamhet eller fritidshemوال بد أن يكون
عندك هوية إلكترونية كي تتمكن من استخدام الخدمة.
كما يمكنك تحميل االستمارة أو طلبها من خدمة العمالء التابعة للبلدية
على هاتف رقم .0910-735000 :وال بد من توقيع وللي األمر
باستثناء ولي األمر ذي حق الحضانة المنفرد .تُرسل االستمارة إلى:
 Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6 Skellefteåأو
تُسلم إلى خدمة العمالء  ،في مبنى البلدية.
الرسوم
ً
تعمل بلدية خيلليفتيو وفقا لحد أقصى به مستويان من الرسوم .ويعني قبول
المقعد في روضة األطفال أو غيرها من األنشطة التربوية أنك ستتحمل
تكاليف المقعد لمدة  12شهرا ً كل عام .التمهيد المعفى من الرسوم يسري
لمدة  10أيام عمل ،ثم تُفرض بعد ذلك رسوم ثابتة .وتنبني رسوم رياض
األطفال واألنشطة التربوية األخرى على أساس:
• دخل األسرة اإلجمالي شهريا ً
• جدول الطفل أو األطفال
• األطفال المسجلين في الرعاية التربوية  -قسم الرسوم،
اقرأ المزيد على .www.skelleftea.se/skola
الغياب واإلجازة
المرضية يُبلغ عن المرض وعطلة الصيف وعطلة أعياد الميالد وعطلة
الرياضة وعطلة عيد الفصح وسائر العطالت مباشرة إلى روضة األطفال أو
األنشطة التربوية األخرى .وال يؤثر انخفاض الدوام أثناء العطالت العادية
على الرسوم .وال يحق لألطفال االلتحاق بروضة األطفال أو األنشطة
التربوية األخرى عندما يكون ولي األمر في إجازة أو عطلة أخرى (مثل
الوقت المرن ،اإلجازة التعويضية ،العطالت).
مجلس روضة األطفال
يوجد في روضة األطفال مجلس روضة األطفال يمثل أولياء األمور
والموظفين على حد سواء .اتصل بمدير روضة األطفال إذا رغبت في
المشاركة والتأثير.

مدرسة المرحلة األساسية
صف ما قبل بدء المدرسة
يُمكن لطفلك ارتياد صف ما قبل بدء المدرسة بدءا ً من الفصل الدراسي
الخريفي الذي يبلغ فيه الطفل ستة أعوام .إن صف ما قبل بدء المدرسة
مجاني ،ويُقدم لكل طالب إمكانية ارتياد صف ما قبل بدء المدرسة حتى
 20ساعة في األسبوع.
مدرسة المرحلة األساسية
يبدأ الطفل في المرحلة األساسية السويدية ذات التسع أعوام دراسية في شهر
آب/أغسطس من العام الذي يبلغ في الطفل سن  7أعوام .وتسري إلزامية
التعليم ،مما يعني أن هناك قانونا ً يقول أنه يجب على جميع األطفال والشباب
في السويد االلتحاق بالمدرسة .وإذا رغبت في أن يلتحق طفلك بالصف
األولى في سن  6أعوام فعليك تقديم طلب بذلك لدى مدير المدرسة التي
سيلتحق بها طفلك .وااللتحاق بالمدرسة ال يكلف أي شيء .الكتب المدرسية
والغداء بالمجان.
مدرسة المرحلة األساسية للتالميذ ذوي القصور الذهني
يمكن للتلميذ الذي يحق له االلتحاق بمدارس المرحلة األساسية للتالميذ
ذوي القصور الذهني أن يبقى في مدرسته األساسية وأن يدرس حسب خطة
المقررات الخاصة بالمرحلة األساسية للتالميذ ذوي القصور الذهني .كما
يمكن للتلميذ أن يبدأ في مدارس المرحلة األساسية للتالميذ ذوي القصور
الذهني الخاصة بالمناطق.
دار رعاية أطفال المدارس
بإمكان أولياء أمور التالميذ بدءا ً من صف ما قبل بدء المدرسة التقديم
للحصول على مكان في دار رعاية أطفال المدارس احسب نطاق الحاجة
نظرا ً إلى العمل أو الدراسة أو إذا كان الطفل له احتياجات خاصة بسبب
وضع األسرة بشكل عام .إن أولياء األمور الذين يبحثون عن عمل أو في
إجازة الوالدين وفقا ً لقانون إجازة الوالدين لرعاية طفل آخر يمكنهم التقديم
للحصول على مكان في دار رعاية أطفال المدارس لمدة ثالثة أيام في
األسبوع ،بدءا ً من نهاية اليوم الدراسي حتى الساعة  .15.30ويسري هذا بدءا ً
من صف ما قبل بدء المدرسة إلى حين وصول الطفل إلى الصف الثالث.
وعند الرغبة في إلغاء المكان في دار رعاية أطفال المدارس فإنه ينبغي أن
يتم ذلك قبل شهرين من ترك التلميذ للمكان .ويتم دفع الرسوم بشكل عادي
خالل فترة االنتظار قبل إلغاء المكان (أي خالل الشهرين قبل ترك التلميذ
للمكان) .وإذا ما كان إلغاء المكان في دار رعاية أطفال المدارس للفترة بين
يونيو  -أغسطس ،فال يتم إعفاء أولياء األمر من مسؤولية دفع الرسوم إذا ما
عاد التلميذ إلى دار رعاية أطفال المدارس قبل أول أكتوبر من نفس العام.
ويتم تغريم أولياء األمور عن إلغاء المكان في دار رعاية أطفال المدارس
خالل الصيف عند عودة التلميذ في الخريف من نفس العام( .أي يقوم بالدفع
عن شهور الصيف الذي قام بإلغاء مكان التلميذ خاللها).

يتم إجراء التقديم على مكان\ إلغاء المكان من خالل الخدمات اإللكترونية
الخاصة بروضة األطفال أو دار رعاية أطفال المدارس أو من خالل تعبئة
االستمارة الخاصة بذلك .وال بد أن يكون عندك هوية إلكترونية كي تتمكن
من استخدام الخدمة.
تطور التلميذ
يجب أن يجتمع التلميذ وولي أمر التلميذ والمعلم مرة واحدة على األقل كل
فصل دراسي لعقد محادثة التطوير ومتابعة أداء التلميذ .وتتمحور محادثة
التطوير ومتابعة أداء التلميذ حول نمو معارف التلميذ ونموه االجتماعي فيما
يتعلق بالخطة الدراسية وخطة المقررات والمتطلبات المعرفية .ويجب على
المعلم في مدرسة المرحلة األساسية وضع خطة تنمية فردية مكتوبة مرة ً
في السنة الدراسية للتالميذ في الصفوف التي ال تُوضع فيها الدرجات .كما
يجب إعداد مثل هذه الخطة مرة ً في السنة الدراسية األكاديمية للتالميذ في
الصفوف  9-6من مدرسة المرحلة األساسية للتالميذ ذوي القصور الذهني
في تلك الحاالت التي ال تُوضع فيها الدرجات.
الدرجات
يحصل التالميذ اليوم على الدرجات في الصفوف  .9-6وتُوضع الدرجات
في نهاية كل فصل دراسي وتُوضع في الصف  9شهادة نهائية في فصل
الربيع .وتُوضع الدرجات في مدرسة المرحلة األساسية للتالميذ ذوي
القصور الذهني في الصفوف  9-6في جميع المواد إذا طلب التلميذ أو ولي
أمر التلميذ ذلك.
المجلس المدرسي
توجد المجالس المدرسية في المدارس وتمثل أولياء األمور والموظفين على
حد سواء .وعليك االتصال بمدير المدرسة إذا رغبت في المشاركة والتأثير.
الغياب واإلجازة
إذا كان طفلك مريضا ً فعليك تسجيله غائبا ً مرضيا ً في الخدمة اإللكترونية
الخاصة بمدرسة المرحلة األساسية .ويمكنك أيضا ً االتصال بخدمة العمالء
التابعة للبلدية .ويجب تسجيل التلميذ غائبا ً مرضيا ً قبل بداية اليوم الدراسي.

األمور المشتركة بين جميع األنشطة
التأمينات
جميع األطفال الملتحقين برياض األطفال والرعاية التربوية ود ُْور رعاية
أطفال المدارس والمدرسة مؤمن عليهم .ويسري التأمين أيضا ً في رعاية
أطفال المدارس .اقرأ المزيد على
www.skelleftea.se/forsakringar
اللغة األم
تُتاح الفرصة في روضة األطفال والمدرسة أمام األطفال والتالميذ لتطوير
ك ٍل من لغتهم األم واللغة السويدية .ومن حق تالميذ المدرسة أيضا ً دراسة
اللغة السويدية كلغة ثانية.
صحة األطفال والتالميذ
يعمل قسم صحة األطفال والتالميذ على تعزيز الصحة والوقاية لدى
األطفال في روضة األطفال والصفوف التمهيدية ود ُْور رعاية أطفال
المدارس وكذلك تالميذ الصفوف  .9-1كما بإمكان هذا القسم دعم نمو
األطفال والتالميذ معرفياً.
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