به كودكستان در كمون بوريهولم خوش آمديد.
فعاليت در امور اداره آموزش و پرورش.
كودكستان از دوشنبه الى جمعه از ساعت  ٠٦:٠٠الى  ١٨:٣٠ارائه ميشود.
كودكستان در روزهاى آخر هفته ،كريسمس ،سال نو و نيمه تابستان تعطيل ميباشد .والدينى كه براى اطفال خود نياز
به كودكستان بعد از ظهر و آخر هفته دارند ميتوانند براى معلومات بيشتر و فورمه درخواستى را در سايت اينترنيتى
زير گزينه اطفال و آموزش پيدا كنندwww.borgholm.se.
كمون بوريهولم كوشش خود را ميكند كه تا اندازه امكان پذير براى والدينى كه نياز به كمك دارند را انجام دهد.

كودكستان اطفال  ١تا  ٥سال
كودكستان براى اطفالى كه والدينشان كار ميكنند و يا هم درس ميخوانند.
برنامه هاى آموزشى كودكستان پايه و اساس اداره است .براى اطفالى كه والدينشان بيكار و يا در جستجوى كار
هستند هفته  ١٥ساعت وقت در كودكستان ارائه ميشود.
وقت جايگزينى بر اساس اداره ارائه ميشود.
فيس با توجه به درآمد كارى.

كودكستان عمومى (  ٣تا  ٥سال )
براى همه اطفال  ٥٢٥ساعت بدون هزينه در وقت مشخص از ترمين خزانى كه طفل  ٣ساله ميشود در نظر گرفته
شده است .و براى اطفالى كه در خانه هستند هفته  ١٥ساعت را ميتوانند در كودكستان سپرى كنند.
بر اساس اداره كودكستان عمومى اطفال شما در روز  ٥ساعت و هفته  ٣روز را در روزهاى ادارى ميتوانند در
كودكستان سپرى كنند.
در روزهاى تعطيلى كودكستان تعطيل ميباشد.
براى روزهاى درسى سال در سايت اينترنيتى ببينيد.
درخواست براى كودكستان عمومى را ميتوانيد در فورمه مخصوص و در شروع هر ترمين بدهيد.
پيشنهاد براى جاى در كودكستان عمومى در شروع هر سال براى والدينى كه اطفالشان شامل كودكستان نستند
فرستاده ميشود.
كودكستان عمومى بدون هزينه ميباشد.
مراقبت آموزشى (  ١تا  ١٢سال )

در مدت زمانى كه والدين كار ميكنند و يا هم درس ميخوانند از اطفال شما در منزل خود شما نگهدارى ميشود.
فيس با توجه به درآمد كارى.

ساعت نامناسب ،شب و تعطيالت آخر هفته (  ١تا  ١٢سال )
مراقبت از كودكان براى پدر و مادرهاى كه در اوقات نامناسب كار ميكنند ارائه ميشود.
اداره براى كسانى كمك ميكند كه بين سن  ١تا  ١٢سال باشند و در كمون بوريهولم زندگى كنند و والدينشان در
اوقات نامناسب كار كنند.
فيس با توجه به درآمد كارى.

خانه تفريجى براى اطفال  ٦تا  ١٢سال ٢ ،هفته قبل از شروع ترمين خزانى شروع ميشود.
خانه تفريحى قبل و بعد از مكتب ارائه ميشود براى اطفالى كه پدر و مادرشان كار ميكنند و يا درس ميخوانند ،نه
براى آنهايى كه بيكار هستند و يا هم در جستجوى كار.
خانه تفريحى بخش اساسى اداره است.
فيس با توجه به درآمد كارى.
خانه تفريحى تا ترمين بهارى سالى كه شاگرد  ١٣ساله ميشود ارائه ميشود.
در روزهاى تعطيلى ترمين مكتب شاگردانى كه ثبت نام نيستند مكتب ميتواند يك جاى براى انها بگيرد و هزينه روزانه
آن  ١٠٠كرون ميباشد.

خانه تفريحى
مونتيسورى فورسكوله سولسترولين در بوريهولم .شماره تماس .٠٤٨٥١٢٩٢١

درخواست
در زير گزينه اطفال و www.borgholm.seدر خواست در يك فورم جداگانه داده ميشود كه در سايت اينترنيتى
آموزش پيدا ميتوانيد .درخواست در زودترين وقت و يا وقتى كه طفل چهارشماره خود را به دست آورد فرستاده
شود .و يك تأييدى براى شما فرستاده ميشود وقتى كه درخواست شما به دست مسئول بخش رسيد و معلومات درباره
كودكستان انتخاب شده و وقت جايگزينى .طبق قانون مكتب بايد والدين يك جاى در مدت انتظار  ٤ماه از روزى كه
درخواست دادند ،براى اطفالشان ارائه شود .كمون بوريهولم كوشش ميكند كه در وقت خوب براى جاى در كودكستان
به شما اطالع دهد .حتى اطفالى كه در كمون بوريهولم زندگى نميكند ميتواند در خواستى جاى در كودكستان بدهد در
صورتى كه والدين طفل در كمون بوريهولم كار كند ،و ان هم با هماهنگى با كمونى كه زندگى ميكنيد .اگر والدين
جواب رد بدهد براى جايى كه كمون بوريهولم پيدا كرده است پس آنها بايد بيشتر از  ٤ماه منتظر باشند.

مدير
مناطق شمالى ،سندهوروين بودا ،سولوندان لوتورپ ،كروكباكين سودويك ،كودكستان اوكربوسكوالن:
اگنتا پترسون ،اوكربوسكوالن ٣٨٧٧٢ ،لوتورپ ،شماره تماس ٠٤٨٥٨٨٥١
agneta.petersson@borgholm.se

مناطق مركزى ،حاسلباكين ،بيوركويكن ،كودكستان ،سكوگسبرينت ،رودهاكن ،پاركويالن ،كودكستان ويكتوريا:
هيلينى ذاكريسون ،بوكس  ٣٨٧٧٢ ،٥٠٠بوريهولم .شماره تماس ٠٤٨٥٨٨٦٦٥
helene.zakrisson@borgholm.se

مناطق جنوبى ،كودكستان يردشلوسه ،خانه تفريحى يرديت ،كودكستان ِرال ،خانه تفريحى كتفوتن ،كودكستان
رونستين ،كودكستان اكين ،شوپينگسويك:
كاريتا ِبك ،بوكس  ٣٨٧٠١ ،٥٠٠بوريهولم ،شماره تماس ٠٤٨٥٨٨٦٩٠
carita.back@borgholm.se

مدت اقامت طفل
مدت اقامت طفل طبق كارى ولدين ميباشد و حتى وقت سفر برگشت و طبق تقسيم اوقات درست شده .براى تغيرات
تقسيم اوقات جديد در زودترين وقت بايد تحويل داده شود .براى والدين با اوقات كارى نامناسب بايد تقسيم اوقات اخر
ماه تحويل داده شود .روزهاى مريضى ،تعطيلى و يا ديگر روزهاى مرخصى شامل اين تقسيم اوقات نميشود .اگر
طفلى در كودكستان مريض شود با والدين تماس گرفته ميشود و در زودترين وقت بايد طفل تحويل گرفته شود ،هيچ
طفل مريضى در كودكستان مراقبت نميشود.
اگر سرپرست مريض باشد ميتواند طفل در كودكستان وقت خود را سپرى كند .جايى كه در طول  ٢ماه استفاده نشود
بدون تماس با بخش كودكستان ،تمام شده شمرده ميشود.
در اوقات مرخصى والدين طفل بايد در خانه باشد اگر كدام دليلى ديگرى براى بودن آن در كودكستان نباشد .در آن
صورت بايد با رئيس كودكستان تماس گرفته شود.

وقت خاتمه
خاتمه دادن جاى بايد  ٢ماه قبل از وقت مشخص تحويل داده شود ،فيس در وقت خاتمه دادن پرداخت شود .طفل حق
استفاده از جاى خود را دارد در اين مدت.

رازدارى
همه كارمندان كودكستان و خانه تفريحى حق گفتن چيزى را در بيرون از كودكستان ندارد و يا روابط فاميلى را بدون
اجازه والدين.
شكايت
با وجود رازدارى كارمندان حق شكايت را در بخش سوسيال دارد اگر ببيند كه طفل در مشكل است.
بستن ادره
در روزهاى تعليمى كارمندان و تعطيالت بخشى از كودكستان بسته ميباشد ،و طفل در بخش ديگرى ميتواند وقت خود
را سپرى كند.
بخاطر بسته بودن فيس پرداخت نميشود.
فيس
فيس از روز اول پرداخت ميشود و تا روزى كه طفل جاى در كودكستان دارد ،حتى روزهاى مريضى ،تعطيلى اطفال
و وقت خاتمه دادن.
فيس  ١٢ماه در سال پرداخت ميشود ،اين به اين معنى است كه حتى در روزهاى مرخصى و تعطيلى.
انهايى كه ازدواج شده هستند و يا با هم زندگى ميكنند هميشه برگه فيس به شوهر داده ميشود و درآمد قبل از ماليات
حساب ميشود.
براى سرپرستى مشترك طفل كه در پيش هر دو سرپرست زندگى ميكند و هر دو نياز به كودكستان دارد ،فيس ماه
وار را دو تقسيم پرداخت كنند.
اگر والدين در كمونهاى مختلف زندگى ميكنند و طفل زير سرپرستى هر دو هستند ،و طفل در هر دو كمون به
كودكستان ميرود ،فيس كامل در هر دو كودكستان پرداخت ميشود.

از  ١جنوارى هر سال فيس از نو حساب ميشود.
فيس براى هر طفل طبق نياز بررسى ميشود:
تحت كدام مراقبت اطفال ميباشد ( كودكستان و يا خانه تفريحى )
تعداد اطفال از يك فاميل
درآمد كارى والدين به درصد قبل از پرداخت ماليات

فيس هر سال تنظيم ميشود و براى سال  ٢٠١٧اينها ميباشد:

اداره اطفال  ١تا  ٥سال
بيشترين فيس
طفل ١

 ٪٣درآمد

 ١٣٦٢كرون

طفل ٢

 ٪٢درآمد

 ٩٠٨كرون

طفل ٣

 ٪١درآمد

 ٤٥٤كرون

طفل ٤

بدون فيس

خانه تفريحى  ٦تا  ١٢سال
بيشترين فيس
طفل ١

 ٪٢درآمد

 ٩٠٨كرون

طفل ٢

 ٪١درآمد

 ٥٤٥كرون

طفل ٣

 ٪١درآمد

 ٥٤٥كرون

طفل ٤

بدون فيس

خوردترين طفل مثل طفل  ١حساب ميشود.
براى اطفال  ٣تا  ٥سال فيس در يك ترمين  ٪٣٠كاهش ميابد.

كدام درآمدها حساب ميشود وقتى كه مبلغ پرداخت فيس را حساب ميكند؟
حقوق كارى و يا ديگرى درآمد كه از كار به دست ميايد.
درآمد فاميلى
پول بعد وفات ،براى اطفال نه
پول بودوباش
پول نگهدارى اطفال

پول مراقبت از طفل براى بخشى از هزينه
پول مريضى
پول بيكارى و در آمد نقدى
پول درسى طبق ديپلوم درسى
پول فاميلى
پول روزانه
درآمد كسايى كه شركت دارند طبق درآمد سال قبل شمار ميشود.
معلومات درآمد همزمان كه طفل جاى پيدا ميكند تحويل داده شود.
درآمد تحويل داده نشود بيشترين فيس بايد پرداخت شود.
تغير رابطه به زودترين وقت اطالع داده شود.
معلومات ارائه شده توست اداره ماليات كنترول ميشود.
اگر ديده شود كه كم پرداخت شده بجاى فيس باالتر بعدا يك فاكتور جديد فرستاده ميشود براى باز پرداخت باقيمانده
فيس.
معلوماتى را كه ما از اداره ماليات به دست مياوريم معلومات درآمد تمام ساله شما ميباشد.
اگر فيس سر وقت پرداخت نشود بايد سودش را طبق قانون از روزى كه اخرين محلت پرداخت بوده پرداخت شود.

بيمه
كمون براى همه اطفال بيمه تسادفى كرده است ( ويبسايت اينترنيتى كمون را مشاهده كنيد )
اين  ٢٤ساعته و همه ساله ميباشد ،اگر اطفال تان در داخل و يا خارج از بخش اداره باشد.
بيمه بايد طبق بيمه هاى ديگر بازرسى شود.
اگر طفل در كودكستان و يا خانه تفريحى و يا در جايى ديگرى تصادف كند ،بيمه خانه والدين استفاده ميشود.
دسترسى
با توجه به كمون بوريهولم هر دسترسى در ويبسايت كمون و كودستان وجود دارد .دسترسى در ديگر زبانها هم
وجود دارد ،ميتوانيد از كودكستان درخواست كنيد.

سواالت و جوابات
سواالت را ميتوانيد از رئيس كودكستان بخش ،كارمندان و يا مسئولين كودكستان بپرسيد .سواالت معمولى در سايت
اينترنتى كمون هم هست.

