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 مرحبا بكم في المدرسة التمهیدیة , دار أوقات الفراغ
 والرعایة التعلیمیة في بلدیة بوریهولم.

 
 

 
 النشاط  في مدیریة إدارة التعلیم

 
 المدرسة التمهیدیة ودار أوقات الفراغ تكون مفتوحة من االثنین الى الجمعة لألوقات   18.30-06.00.

 في أیام العطل ,عید المیالد , راس السنة وعطلة منتصف الصیف تكون هذه األنشطة مغلقة.
 االباء الذین هم  في حاجة الى المدرسة التمهیدیة في المساء او العطل یمكنهم النظر الى المعلومات المنفصلة الموجودة على

 الموقع www.borgholm.se تحت العنوان التعلیم واالطفال  وایضا یوجد فیه  استمارة الطلب .
 بلدیة بوریهولم  تسعى  جاهدة لتلبیة احتیاجات أولیاء  األمور قدر المستطاع.

 
 المدرسة  التمهیدیة(لالعمار 1- 5 سنة)

 األنشطة التعلیمیة هي  لألطفال الذین أولیاء أمورهم هم  یعملون أو یدرسون.المناهج التعلیمیة التربویة للمدرسة التمهیدیة هي
 األساس لهذه النشاطات.

 األطفال الذین أولیاء أمورهم لدیهم إجازة الوالدین أو یبحثون عن عمل  یحق لهم  االلتحاق بالمدرسة التمهیدیة ل 15 ساعة في
 األسبوع ( قانون المدارس 8 الفصل 6 ).

 وقت التنسیب أي وقت  التحاق الطفل بالمدرسة التمهیدیة  وضع  خارج األنشطة التعلیمیة. یكون رسم الدفع وفقا لألسعار.
 

 المدرسة  التمهیدیة العامة( 3- 5 سنة).
 كل األطفال لهم الحق بااللتحاق بالمدرسة التمهیدیة على االقل 525 ساعة مجانیة تحت أوقات محددة  من ومع الفصل

 الدراسي الخریفي أي السنة التي یبلغ فیها الطفل ثالث سنوات وهذا یسمى المدرسة التمهیدیة العامة  ( قانون المدارس 8
  الفصل 4).

 لألطفال الذین هم في المنزل یعني انهم لهم االمكانیة لاللتحاق بالمدرسة التمهیدیة لمدة 15 ساعة باالسبوع ,مثال على
 ذلك 5 ساعات بالیوم وثالث ایام  في االسبوع ألوقات الفصل التي لدیها المدرسة .

 عندما تكون المدرسة لدیها عطلة مدرسیة ,أیام العطل سوف تكون المدرسة التمهیدیة العامة لدیها عطلة ایضا.
 انظر الى الصفحة التي فیها أوقات السنة الدراسیة للمدارس.

 لتقدیم طلب االلتحاق بالمدرسة التمهیدیة العامة یعمل باستمارة خاصة یطبق بدایة كل فصل /سنة دراسیة على األقل كل
 فصل لوحده.

 المدرسة التمهیدیة العامة سوف ترسل لك عرض مكان لطفلك كل فصل ربیع لآلباء الذین لدیهم أطفال لیس لدیهم قبال
 مكان في أحد أنشطة رعایة األطفال.

 المدرسة التمهیدیة العامة مجانیة.
 

 الرعایة التربویة ( 1-  12 سنة)
 یتلقى األطفال الرعایة التربویة في دور الرعایة في الوقت الذي یكون فیه أولیاء األمور یعملون ,یدرسون, لدیه إجازة

 الوالدین أو یبحث عن عمل.
  یكون رسم الدفع وفقا لألسعار.

 
 الدوام الغیر مریح  , لیال وفى العطل   ( 1-  12 سنة).

 رعایة الطفل ایضا تكون موجودة لألطفال  الذین یعمل  آباؤهم في أوقات غیرُمریح ة .األنشطة هذه تكون بالدرجة األولى
 لألطفال من العمر 1-  12 سنة ,للذین  قید نفوسهم في بلدیة بوریهولم  وعندما یكون اولیاء االمور او المتعایشین معا

  یعملون وتكون دور الرعایة العادیة مغلقة.
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  یكون رسم الدفع وفقا لألسعار.
 

 دار أوقات الفراغ ( 6- 12 سنة) ,المدرسة التمهیدیة والرعایة  التربویة یتحول إلى دار أوقات الفراغ قبل اسبوعین
 من بدایة فصل  الخریف الدراسي.

 دار أوقات الفراغ هو نشاط قبل و بعد دوام المدرسة وایضا في أیام  العطل المدرسیة والعطل   لألطفال الذین آباؤهم یعملون أو
 یدرسون ولكن لیس للذین آباؤهم لدیهم إجازة الوالدین أو یبحثون عن عمل.

 المنهج التعلیمي التربوي لدور أوقات الفراغ هو األساس لهذه النشاطات.
  یكون رسم الدفع وفقا لألسعار.

 االلتحاق بدار أوقات الفراغ یكون لغایة فصل  الربیع الدراسي  للسنة التي یبلغ عمر الطفل فیها 13 سنة.
 خالل أیام العطل  للفصل الدراسي یمكن لمدرسة الطفل الذي هو غیر مسجل  في دار  أوقات الفراغ  التابع لها  أن  یحصل على

  مكان مقابل رسم مقداره 100 كرونه للیوم الواحد المحجوز مسبقا والذي أیضا  سوف یحجز.
 

 المدرسة التمهیدیة المنفصلة
 

 المدرسة التمهیدیة  مونتیسوري,Solstrålen   في بوریهولم ,رقم الهاتف 12921 -0485  هذه المدرسة لدیها طابورها
 الخاص  لغرض االلتحاق  بها وایضا اجراء  الطلب  للحصول على مكان.

 
 طلب االلتحاق

www.borgholm.se  الطلب یعمل باستمارة خاصة التي  یمكن ان تحصل  علیها من المسؤول الخاص او من موقع  البلدیة 
 تحت عنوان التعلیم واالطفال .

 الطلب  ُیرسل باسرع وقت  ومبكرا  عند حصول الطفل على الرقم الشخصي له.
 تأكید خطي ُیرسل  عندما  تجهز معالجة الطلب , وفي هذا التأكید الخطي توجد معلومات عن المدرسة التمهیدیة المختارة    وایضا

 اخر وقت   لمكان طفلك .
 وفقا إلى قانون المدارس سوف یضمن أولیاء األمور مكان في المدرسة التمهیدیة لطفلهم خالل أربعة شهور بعد تبلیغ رغبتهم

 بالحصول على مكان في المدرسة التمهیدیة.
 بلدیة بوریهولم لدیها طموح انه كل المقاعد لالطفال  سوف تبلغكم إیاها بالوقت  المناسب مسبقا وعلى قدر االمكان.

 هنالك ایضا مقاعد لألطفال في المدرسة التمهیدیة للذین هم لیس قید  نفوسهم في  البلدیة  إذا كان أولیاء أمورهم  لدیهم عمل
 موسمي في بلدیة بوریهولم  ویفترض انه هناك اتفاقیه تعمل مع  بلدیة الطفل المسجل فیها.

 إذا رفض  ولي أمر  الطفل للمكان  الذي عرضته البلدیة  له في المدرسة التمهیدیة وذلك بسبب  أنهم یریدون مدرسه معینه
  ,سوف یكون علیهم االنتظار اكثر من اربعة شهور.

 بلدیة بوریهولم تعطي األولویة لألشقاء على قدر المستطاع .
 

 المسؤول
 للمنطقة الشمالیة

Sandhorvan Böda,  Solvändan Löttorp, Kråkbacken Södvik, Fritidshem Åkerboskolan 
  
 Agneta Petersson اسم الشخص المسؤول      ,                           Åkerboskolan,387 72 Löttorp   العنوان  
  رقم الهاتف   88151  -  0485                                                                                                                      

agneta.petersson@borgholm.se   البرید االلكتروني  
 

  للمنطقة الوسطى,
Hasselbacken, Björkviken, Pedagogisk omsorg, Skogsbrynet, Rödhaken,                        

Parkvillan, Fritidshem Viktoriaskola                                                                                         , 
Helene Zakrisson  اسم الشخص المسؤول  

Box 500, 387 01 Borgholm العنوان 
 رقم الهاتف   88665 -  0485

helene.zakrisson@borgholm.s   البرید االلكتروني  
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 للمنطقة الجنوبیة
Gärdslösa förskola, Fritidshem Gärdet, Rälla förskola, Fritidshem Kattfoten                               

Förskola Runsten, Fritidshem Eken, Köpingsvi  ,                                                                             
,Carita Bäck اسم الشخص المسؤول 

                                                                                                        Box 500, 387 01 Borgholm العنوان  
  رقم الهاتف لمدرسة  Rälla  ومدرسة Köping   هو 88690 -  0485

carita.back@borgholm.se    ا لبرید االلكتروني  
 

 وقت تواجد الطفل
 وقت التواجد یخطط له و یوضع حسب وقت  الحاضن  للطفل إذا كان یعمل او اذا كان یدرس مع اخذ باالعتبار  وقت الرحلة من وإلى

 مكان  العمل أو الدراسة  وایضا یكون متوافق مع الجدول المعطى من قبلهم.
 إذا كان هناك تغییر في جدول حاضن الطفل  , سوف یعطي  حاضن الطفل الجدول الجدید بالسرعة الممكنة.

  حاضن الطفل  الذي  لدیه أوقات عمل غیر منتظمة سوف یعطي جدول االوقات  في نهایة  الشهر .
 أیام المرض,االجازة السنویة وأیام العطل األخرى ال تحسب من أوقات  تواجد  الطفل المحجوزة.

 إذا یمرض الطفل في المدرسة التمهیدیة سوف یبلغ أهله ویجب أن یأتوا ألخذه من المدرسة التمهیدیة بالسرعة الممكنة .
 ال یعتنى بأي طفل مریض في المدرسة التمهیدیة.

 إذا كان حاضن  الطفل  لدیه اجازة مرضیة او االم حامل وفي البیت سیكون  الطفل متواجد في المدرسة التمهیدیة,الرعایة التربویة أو في
 دار أوقات الفراغ   حسب جدول معطى من قبلهم .

 مكان الطفل في المدرسة التمهیدیة إذا  لم یتواجد فیه  خالل شهرین وبدون أي اتصال  مع المسؤول  یعتبر انه انهى  تواجده في هذا
 المكان والغى مقعده.

 . عند اإلجازة السنویة والعطل التعویضیة ..الخ لحاضن الطفل  سوف یكون الطفل في  البیت إذا لم یكن هناك سبب معین . بكل األحوال
 یرجى االتصال بمدیر المدرسة التمهیدیة.

 
 فترة اإلخطار قبل الغاء المكان

 إلغاء مقعد أو مكان الطفل عبر ملء استمارة  معطاة  قبل  شهرین من موعد انتهاء مجيء الطفل . الرسوم تدفع خالل  فترة اإلخطار.
 الطفل له الحق باالستفادة من مكانه  والمجيء خالل هذه  الفترة .

 
 واجب كتمان األسرار(السریة التامة)

 كل العاملین في المدارس التمهیدیة ,الرعایة التربویة أو في دار أوقات الفراغ لیس لدیهم الحق في إفشاء األسرار المتعلقة باألطفال أو
 األوضاع الخاصة بعائالتهم  دون موافقة ولي أمر الطفل.

 
 التزام اإلبالغ

 بغض النظر عن كتمان األسرار والخصوصیة بعدم االفشاء فإن العاملین لدیهم االلتزام بالتبلیغ إلى مكتب الخدمة االجتماعیة عندما یتعلق
 األمر بطفل یشتبه أنه في  وضع خطر او سیئ  (قانون الخدمات االجتماعیة 14.الفصل  1).

 
 عند اإلغالق للمدرسة التمهیدیة

 في أیام العطل المدرسیة  واإلجازة السنویة یمكن أن تكون األقسام  والوحدات مغلقة   أو مدمجة ,لذلك االطفال  سوف  یعرض علیهم
 مكان في قسم اخر .

 ال یتم تخفیض الرسوم بسبب اإلغالق.
 
 

 الرسوم
 الرسوم تؤخذ من أول یوم یبدأ فیه االیام التمهیدیة فصاعدا  طالما أن مقعد الطفل موجود في هذا النشاط. هذا یعني أیضا عند

 المرض,العطل, اإلجازة السنویة ,خالل فترة اإلخطار,عند التحول إلى دار أوقات الفراغ. 
 الرسوم ستقید كدین لمدة 12 شهر/سنة ,هذا یعني أن الرسوم تدفع خالل االجازة السنویة او العطل األخرى.

  لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة(قانون المدارس 8 الفصل 7)  یتم فرض رسوم بموجب قوانین الرسوم للقسم المتعلق بهم والتي
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 تتجاوز ساعاتهم 15 ساعة باالسبوع/525 ساعة بالسنة.
 

 للمتزوجین ,المتعایشین سویا  وكل من المشتركین ولكن لیس لهم أطفال مشتركة, تحسب الرسوم  على الدخل اإلجمالي للزوجین أو
 المتعایشین سویا.

 عند الحضانة المشتركة للطفل ,حیث یعیش الطفل بالتناوب مع والدیه أو الحاضنین  له وكالهما بحاجة  إلى نظام رعایة االطفال تقسم
 الرسوم بینهما من خالل نسبة لتقسیم  الرسوم .

 یجب عدم تجاوز الحد األقصى للرسوم.
 اذا یعیش األبوین في بلدیتین مختلفة مسجل قیده في كال البلدیتین  ,تدفع الرسوم  وفقا لتعرفه البلدیة المعنیة,والتي تعني أنه دفع  رسم

 كامل في كال البلدیتین.
 من 1 ینایر/ كانون الثاني من  كل سنة تعمل فهرس للحد األعلى للرسوم.

 یتم احتساب التكلفة لكل طفل شهریا تبعا الى
 أي نوع من الرعایة لدیه الطفل (المدرسة التمهیدیة أو دار أوقات الفراغ).●
 عدد األطفال في العائلة والذین هم ضمن أنظمة رعایة مختلفة .●
 النسبة المئویة  للدخل اإلجمالي للعائلة.●

 الحد  األقصى للرسوم تضبط  وتصحح لكل سنة والرسوم لسنة 2017 هو كاالتي:
 

 رسوم  ریاض األطفال من عمر 1-5  سنة
 

                                                                                                             الحد األقصى للمبلغ/بالشهر
  الطفل 1                                        3 %  من الدخل الشهري                             : 1.362

 الطفل 2                                       2 % من الدخل الشهري                               : 908
 الطفل 3                                       1 % من الدخل الشهري                              :  454

 الطفل 4                                          بدون رسوم
 

 رسوم  دار أوقات الفراغ من عمر 6-12 سنة
 

                                                                                                           الحد األقصى للمبلغ/بالشهر
  الطفل 1                                        2%  من الدخل الشهري                            : 908
 الطفل 2                                       1% من الدخل الشهري                              : 454
 الطفل 3                                       1 % من الدخل الشهري                            :  454

 الطفل 4                                          بدون رسوم
 

 الطفل األصغر سنا یحسب انه الطفل 1.
 الطفل من عمر 3-5 یعمل  له تخفیض للرسوم 30 بالمئة من المبلغ  خالل  أوقات الفصل المدرسي.

 
  ما هو التعویض واإلعانة المادیة التي تحسب عندما تحدد الرسوم؟

 
 الراتب والتعویضات المادیة األخرى التي مرتبطة بالوظیفة●
   الرسوم التعویضیة  لبیت التربیة العائلیة●
 التقاعد والتقاعد اإلضافي العام, لكن لیس تقاعد الطفل●
 فائدة مدى الحیاة●
 نقدیة الوالدین●
 نفقة رعایة األطفال المعاقین  لالطفال لهذا الجزء یشكل تعویض(ال یشمل التعویض عن نفقات إضافیة  )●
 النقدیة المرضیة و اإلعانة المالیة عند المرض●
  التعویض الذي یدفع للعاطلین عن العمل ونقدیة سوق العمل●
 المعونة الدراسیة (الذي له صلة بدراسات سوق العمل والتدریب المهني)●
 المعونة المالیة للعائلة على شكل نقدیة العائلة●
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 النقدیة الیومیة للمجند العسكري أو المكلف●
 

 الدخل للذي یعمل لحسابه الخاص یحسب انطالقا من الدخل الذي تحسب علیه النقدیة المرضیة فضال عن السنة الضریبیة
 السابقة.

 بیانات الدخل تعطى عندما یحصل الطفل على مقعد.
 ال تترك بیانات الدخل  و فیها تقید كدین كحد أقصى للمبلغ

 في حال تغیر  الظروف  أو الوضع یرجى التبلیغ على الفور.
  البیانات  المعطاة تكون مدققة مع دائرة  الضرائب.

 
 إذا ظهر عند الفحص أنه إذا دفع شخص على التوالي رسوم كثیرة سوف یعمل لهذه الرسوم تصحیح على شكل فاتورة بأثر رجعي ,دفع

 بدیل.
  

  البیانات التي سنحصل علیها  من دائرة الضریبة هي عبارة عن الدخل الناتج من عمل الكاسب بعد استقطاع الضریبة.
 اذا لم تدفع الرسوم في الوقت المناسب  سوف یقید  على شكل دین مع حساب الفائدة بدءا من تاریخ التسدید حسب قانون الفائدة ورسوم

  الدفع بشكل طوعي  حسب قانون  الجبایة.
  

 التأمینات
  البلدیة وقعت  على التأمین ضد الحوادث لكل االطفال(انظر الموقع اإللكتروني للبلدیة) .

 هذا ینطبق على مدار الساعة,مدار السنة  بغض النظر على ان الطفل یوجد  في نشاط  هذه البلدیة او ال .
 التأمین ممكن على اي حال  ان یحتاج ان  یكون  مكمل مع  تأمینات أخرى.

  اذا الطفل  تسببت له إصابة في المدرسة التمهیدیة, دار حضانة عائلیة أو في دار اوقات الفراغ او في اي وقت خالل الوقت الرقابي
 سوف یتعلق هذا بالتأمین المنزلي  لآلباء.

 
 إمكانیة الوصول

 فیما یتعلق بالتعلیمات التطبیقیة لبلدیة بوریهولم  تكون متوفرة على الموقع اإللكتروني  ولكل  المدارس التمهیدیة على التوالي.التعلیمات
 التطبیقیة متوفرة أیضا بلغات اخرى, وممكن ایضا طلبها لمن یرغب فیها من المدرسة التمهیدیة .

 
 االسئلة واالجوبة

 االسئلة ممكن ان  تطرح إلى مدیر المدرسة التمهیدیة, الموظفین او العاملین او المسؤول اإلداري لمدرسة تمهیدیة معینة .األسئلة العادیة
 واجوبتها موجودة ایضا ومتوفرة في الموقع االلكتروني للبلدیة.

 
 
 

 


