مدارس  ،رياض األطفال و التعليم
المدرسة التمهيدية /رياض األطفال
األطفال الذين أعمارهم تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات في السويد لديهم الحق بالحصول على مكان
في رياض األطفال في حالة اذا كان الوالدين يعملون ،يدرسون ،لدى الوالدين اجازة من اجل االعتناء
بطفل آخر ،عاطلين عن العمل ،لديهم تعويض المرضية أو لديهم احتياجات اخرى بسبب الوضع
العائلي.
هناك مدارس تمهيدية خاصة و حكومية في البلدية ،من يرغب للحصول على مكان في مدرسة تمهيدية
خاصة عليه االتصال بنفسه بالمدرسة المعنية .معلومات التواصل مع المدرسة توجد في الموقع
االلكتروني للبلدية.
األطفال من عمر السنة لديهم الحق أن يكونوا في رياض األطفال /المدرسة التمهيدية في الوقت الذي
يكون ولي امرهم يدرس أو يعمل.
بالنسبة لألطفال الذين والديهم عاطلين عن العمل /باحثين عن عمل لهم الحق ان يكونوا في المدرسة
التمهيدية ثالث ساعات في ْالي ْوم .
يحق للطفل أن يكون في رياض األطفال من عمر ثالث سنوات مجانا إذا كنت ال تدرس و ال تعمل.
الحضانة مجانيا للفترة من األول من شهر ايلول و لغاية الحادي والثالثين من شهر أيار ،غالبا ما بين
الساعة الثامنة صباحا و لغاية الحادية عشر صباحا.
بعد تقديم الطلب للحصول على مكان في المدرسة التمهيدية وبعد مضي أربعة أشهر يحصل الطفل على
عرض بمكان في احدى رياض األطفال التابعة للبلدية ،وفِي حالة الموافقة على المكان يجب إرسال
شهادة الدخل األسري.
الشهادة يجب أن تحتوي على مايلي:
 تفاصيل الراتب أو عقد التوظيف إذا كنت تعمل.
 نسخة من القرار الصادر من ( )CSN
 تفاصيل من صندوق التأمين االجتماعي إذا كان لديك دعم النشاطات أو نقدية الوالدين
 تفاصيل في حالة وجود تعويضات من صندوق البطالة
 قرار بخصوص تعويض الترسيخ
.٦ شهادة من دائرة الشؤون االجتماعية إذا كنت تحصل على دعم اإلعالة
سيكون إلزاما عليكم بتبليغ مكتب التعليم في حالة حدوث اي تغيير في الوضع االقتصادي لالسرة.

الصف التمهيدي
في السويد يبدأ األطفال في الصف التمهيدي عند بلوغهم السادسة من العمر .الصف التمهيدي عبارة عن
دراسة تهيأ الطفل للبدء في المدرسة.

المدرسة االبتدائية
األطفال من عمر  ٦٦-٧سنة يذهبون الى المدرسة االبتدائية اإللزامية ،أما األطفال الذين والديهم
يتكلمون لغة اخرى غير اللغة السويدية والذين ال يتكلمون بها بشكل يومي في البيت لهم الحق في تعلم
لغة األم.
في  BOLLNÄSيوجد كل من المدارس الحكومية والخاصة.
من أجل الحصول على معلومات بخصوص دراسة طفلك اتصل ب Lars Ahlström
مدير قسم لغة األم
0706637133
lars.ahlstrom@bollnas.se

دار رعاية أطفال المدارس
دار رعاية أطفال المدارس هو مكمل للصف التمهيدي والمدارس االبتدائية.
هذا الدار 'يعرض خدماته لنهاية الفصل الربيعي الدراسي في السنة التي يبلغ فيها الطفل عشر سنوات أو
ينتهي من الصف الثالث والذي ولي أمره يعمل لكسب الرزق ،يدرس أو إذا الطالب لديه احتياجات
خاصة به بسبب الوضع العائلي اآلخر.
بدا من فصل الخريف الدراسي وعند بلوغ الطالب سن العاشرة ،تعرض البلدية نشاطات مفتوحة ألوقات
الفراغ بدال من دار رعاية المدارس.
طلب التقديم الى رياض األطفال الحكومي ،الصف التمهيدي ،دار رعاية المدارس و المدرسة
الطلب يقدم عن طريق االنترنت في .Skolplatsen
الطلب هو باللغة السويدية ومن اجل تسجيل الدخول في  Skolplatsenتحتاج الى الهوية االلكترونية
 .e-legitimation/و بإمكانك الحصول على مساعدة تعبئة الطلب من قبل العاملين في مكتب
التعليم….
Utbildningskontoret
Stadshuset på stadshustorget 2 i Bollnäs
027825680
utbildnigskontoret@bollnas.se

المدرسة الثانوية
الشباب من عمر  ٦١-٦١يمكنهم الذهاب الى مايسمى المدرسة الثانوية.
المدرسة الثانوية تكون اختيارية ،و بإمكان الطالب اختيار البرنامج المهنية أو البرنامج التحضيري
حسب رغبتهم للمعهد العالي.
إن العالمات المدرسية /الشهادة في المدرسة االبتدائية هي التي تحدد اي برنامج يدرسه الطالب .اما اذا
كان الطالب غير مؤهل بسبب العالمات المدرسية/الشهادة هناك برنامج تحضيري فردي.
وبالنسبة للطالب الذين لم يعيشوا بالسويد لفترة كافية ولهذا السبب لم يحصلوا على عالمات مدرسية/
شهادة كاملة من الصف التاسع أو ربما لديهم شهادة من بلدهم األم فهناك برنامج دولي من الدرجة العليا
مناسب جدا لهم.
التعليم الرياضي يمكن إضافتها مع الدراسة للذين يرغبون بالتركيز على الرياضة.
يوجد كل من المدارس الثانوية الحكومية و الخاصة في البلدية.
مدرسة ثانوية للمتخلفين عقليا
المدرسة الثانوية للمتخلفين عقليا هي اختيارية و موجهة الى الشباب الذين لديهم تغيير وظيفي/تخلف
عقلي .هنا يوجد برنامج عام و فردي ،و نرحب بكافة الطالب من جميع أنحاء السويد .تعطى االولوية
في مدارسنا الى كل من الصحة النفسية و الجسدية .وهنا توجد إمكانية الى الكثير من الرياضة اإلضافية.
تعرض الكثير من البرامج أيضا التدريب العملي.
اللغة السويدية للمهاجرين
بإمكان البالغون الذين وفدوا من جديد الى السويد دراسة اللغة السويدية للمهاجرين ،وكذلك كل من
تجاوز سن  ٦٦سنة وليس لديه معرفة أساسية في اللغة السويدية ويكون مسجل قيد نفوسه في بلدية.
اتصل بالمرشد الدراسي و المهني من أجل الحصول على المعلومات و تقديم الطلب
Pernilla Svensson
0104541091
pernilla.svensson@hufb.se

التعليم البلدي للكبار
إذا كنت بالغ و بحاجة الى رفع عالماتك المدرسية للمواد الدراسية في المدرسة االبتدائية أو  /و المدرسة
الثانوية ،فبإمكانك االلتحاق بالتعليم البلدي للكبار .بإمكانك الدخول في دورات دراسية معدودة أو تعليم
مطول ،على سبيل المثال تعليم ثانوي مضمون الجودة ضمن مجال الرعاية و العناية.
بإمكانك الحصول على المساعدة من قبل المرشد الدراسي و المهني والذي بدوره يضع معك خطة
دراسية فردية.
المعهد العالي
بإمكانك دراسة دورات دراسية أو برنامج كامل في المعهد العالي عن بعد عن طريق مركز تعليمي
بدون الحاجة لالنتقال او السفر.
هنا تجد المساعدة بخصوص التقنيات ،القاعات و إمكانية الدراسة مع اآلخرين .
اتصل بالمرشد الدراسي و المهني للحصول على معلومات بخصوص كيفية التقديم الى المعهد العالي.

