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 خلفية/مقدمة 1
 

 تبدأ. والخطط الدراسية النافذة على أساس المناهج ودور رعاية أطفال المدارس المدارس التمهيديةأنشطة  تجري
 إلى رعاية مّمن ُهم بحاجةيمكن منح الوالدين االثنين إلى الجمعة.  أيام 18.00 الساعةو 06.00 الساعة األنشطة بين

في المساء وعطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية )أيام العطل واأليام ه أو بعد يالمدرسأوقات الدوام قبل  أطفالهم
 في بورغولم. المريحةمنتصف الصيف( ، خالل ساعات العمل غير  عيد وأمسيةعيد الميالد ورأس السنة أمسية الحمراء و

  www.borgholm.se.يتم تقديم الطلب على موقع ويب البلدية تحت عنوان الخدمات اإللكترونية
 

 االشنطةة 2
 

 أعوام 5لى ا عام واحد من التمهيدية المدرسة
أو  بأجر حامل حّق الحضانةبالقدر الذي يتوافق مع عمل  تقديم نشاط المدرسة التمهيديةيجب 

من وإلى  الدراسة ، بما في ذلك وقت سفر معقول ايقاعالتي تتوافق مع درجة الخدمة أو  /هادراسته

،  8إذا كان للطفل احتياجاته الخاصة بسبب وضع األسرة بشكل عام )الفصل وكذلك . العمل/الدراسة

 (.المدارسمن قانون  5 المادة
 

بإجازة أولياء أمورهم  يتمتعن عمل واألطفال الذين أولياء أمورهم ع يبحثاألطفال الذين هذا وُيمَنح 

امكانية الدوام في واحدة ،  ُعمر سنةبدًءا من  نوفًقا لقانون إجازة الوالديلرعاية طفل آخر  الوالدين

 (.المدارسمن قانون  6 المادة،  8ساعة في األسبوع )الفصل  15 مدرسة تمهيدية لمّدة
 

إذا كانوا بحاجة إلى دعم الى األطفال المدرسة التمهيدية  التسجيل فيتوفير امكانية يضاً يجب أكما و

 8أو ألسباب أخرى )الفصل  نفسيةألسباب جسدية أو  مدرسة تمهيديةشكل  على تطوّرهمخاص في 

تخّذ المدير وي فردية دراسةوتحقيق اجراء (. يتم منح مكان بعد تقديم الطلب باإلضافة إلى 7 المادة، 

عندما  من المدرسة التمهيدية عطلةاألطفال  أن يأخذيجب و. قراراً بهذا الخصوص بناًء عليها )الناظر(

 إجازة أخرى. أية ية أووبالعطلة السن أولياء أمورهميتمتّع 
 

 في أقرب وقت ممكن من تاريخ بلوغ الطفل عامه األول. مرجعيةيتم تقديم مكان لألطفال كنقطة 
 

 االسعار .قائمة الرسوم حسب تُحَسب 
 

 أعوام 5 الى أعوام 3 من العامة التمهيدية المدرسة
مدرسة ألطفال غير المسجلين في ل ُيقّدماعتباًرا من فصل الخريف في العام الذي يبلغون فيه الثالثة من العمر يجب أن 

من قانون  4 المادة،  8ساعة على األقل في السنة )الفصل  525العامة لمدة  مكاناً في المدرسة التمهيدية، تمهيدية
 3ساعات في اليوم و  5 لمّدة ،التربويةبناًء على األنشطة هذا ويتّم تحديد أوقات المدرسة التمهدية العامة (. المدارس

المدرسة تتبع . )الناظر/ة( المدرسة التمهيدية /ةتحديد المواعيد الدقيقة من قبل مدير ويجريأيام في األسبوع. 
ويتمتّع جميع االطفال في المدرسة التمهيدية العامة . في المدارس أوقات الفصل الدراسيو مواعيدالتمهيدية العامة 

 ويب لمدرسة على موقعفي ا أوقات الدراسةعلى  الرجاء اإلطالعالمدرسية. والُعطل خالل جميع اإلجازات بعطلة 
 البلدية.

  
لبلدية ألولئك األطفال الذين يبلغون الثالثة من العمر ل تابعةعامة  بمدرسة تمهيدية لاللتحاقم إرسال دعوة تّ يفي الربيع 

الطفل الُمسّجل في عامة. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان  مدرسة تمهيديةفي  مسبقاً م تسجيلهم خالل العام ولم يتّ 
 الخاص بالطفل. قيد النفوس

 

 مجانية. العامة المدرسة التمهيدية
  

http://www.borgholm.se/
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 ريهولموبلدية ب التاريخ الرقم التسلسلي صفحة
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 الدراسي الفصل حتى أعوام 6بلوغ التلميذ  ذر رعاية أطفال المدارس مندو
 عاما   13الذي يبلغ فيه التلميذ الربيعي 

 قبل وبعد ساعات الدوام المدرسي وكذلك أثناء اإلجازاتيجري نشاط  أّن دور رعاية أطفال المدارس

بناًء على النطاق المطلوب فيما  دور لرعاية أطفال المدارس للتالميذوأيام الدراسة. يجب أن ُتتاح  والُعطل

إضافًة . الدراسةأو  من وإلى العمل بما في ذلك وقت سفر معقول،  أولياء األموريتعلق بعمل أو دراسة 

من قانون  5 لمادةا،  14إذا كان للطفل احتياجاته الخاصة بسبب وضع األسرة بشكل عام )الفصل 

أما التالميذ الذي يكون أولياء أمورهم باحثين عن عمل أو يتمعتون بعطلة الوالدين فال تُقّدم (. المدارس

 لهم امكانية االلتحاق بدور رعاية أطفال المدارس.

 

للتالميذ إذا كانوا بحاجة إلى دعم خاص في تطورهم في  دور رعاية أطفال المدارسيجب أيًضا توفير 

(. يتم منح مكان 6، القسم  14أو أسباب أخرى )الفصل  نفسيةمراكز ترفيه ألسباب جسدية أو  شكل

بعد تقديم الطلب باإلضافة إلى التحقيق والفحص الفردي ويقرره المدير. خالل عطلة ولي األمر أو إجازة 

 أخرى ، يجب أن يكون الطالب خاليين من مركز ما بعد المدرسة.

 

إذا كانوا بحاجة للتالميذ إذا  دور رعاية أطفال المدارستوفير  توفير امكانية االلتحاق فييضاً يجب أكما و

أو ألسباب  نفسيةألسباب جسدية أو  دار رعاية أطفال مدارسشكل  على تطوّرهمإلى دعم خاص في 

 فردية دراسةوتحقيق اجراء (. يتم منح مكان بعد تقديم الطلب باإلضافة إلى 6 المادة،  14أخرى )الفصل 

دار رعاية من  عطلةاألطفال  أن يأخذيجب هذا و. قراراً بهذا الخصوص بناًء عليها تخّذ المدير )الناظر(وي

 إجازة أخرى. أية ية أووبالعطلة السن أولياء أمورهمعندما يتمتّع  أطفال المدارس
 

المدرسة قبل أسبوعين من بداية أطفال  دار رعايةإلى رسوم  المدرسة التمهيدية والرعاية التربويةيتم تحويل رسوم 
 .الصّف التمهيديفي  الدوام سنوات ويبدأون 6فصل الخريف لألطفال الذين يبلغون من العمر 

 

 قائمة االسعار .الرسوم حسب تُحَسب 
 

 الةفل/ة ُعمر سنة واحدة حتىبلوغ  ذمنلعائلية ا الحضاشنة مربيّة التربوية، الرعاية
 الدراسي الفصل

 عاما   13الذي يبلغ فيه التلميذ الربيعي 
 

مة الحضانة العائليةيتم في الرعاية التربوية استقبال األطفال أو التالميذ في منزل  بنفس الشروط التي تنطبق  مقّدِّ
 المدارس التمهيدية ودور رعاية أطفال المدارس.على 

 
 قائمة االسعار .الرسوم حسب تُحَسب 

 

أوقات المساء والُعةل واالجازات من ُعمر  المريحة، غير العمل أوقات خالل الرعاية
 عاما   13الذي يبلغ فيه التلميذ الربيعي  الدراسي الفصل سنة واحدة حتى

 

. يستهدف هذا النشاط في المقام مريحةساعات عمل غير خالل يتم تقديم رعاية األطفال ألولياء األمور الذين يعملون 
ما عند والمساكنون/  موراألولم، حيث يعمل جميع أولياء يهبلدية بور في قيد نفوس األول األطفال والتالميذ المسجلين

 (.المدارسمن قانون  5، المادة  25)الفصل مغلقة رعاية األطفال العادية تكون 
 

 .sewww.borgholm يمكن العثور على قواعد النشاط على موقع ويب البلدية
 

 قائمة االسعار .الرسوم حسب تُحَسب 

http://www.borgholm.se/
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 القواعد وااليضاحات 3
 

 جدولال

 والموظفين نتمكن من تكييف األنشطة كي بداية استخدامهيوًما من  14جب تقديم الجدول الزمني قبل ي

 على احتياجات األطفال.بناًء 

 

 لتمهيديةا المدرسة في الدوام وقت
 ولم ، ما يلي:يهفي بلدية بوريسري 

  تتكون فترة الرعاية من وقت عمل الدراسةأو  أولياء أمورهمبالنسبة لألطفال الذين لديهم مكان بسبب عمل ،
 الدراسة.الوصي أو وقت الدراسة باإلضافة إلى وقت سفر معقول من وإلى مكان العمل/ 

  أثناء النهار. الدوام في نشاط المدرسة التمهيديةعندما يعمل ولي األمر ليالً ، يحق للطفل 
 الدوام ، يعتمد وقت في المدرسة التمهيدية اسبوعياً  ساعة 15 الدوام بالنسبة لألطفال الذين لديهم الحق في

 التمهيدية. المدرسة/ة )ناظر/ة( ويقرره مدير  التربويةعلى األنشطة  الُمنَّسب

  إجازة الوالدين العمل أو الدراسة ، يجب أن ُيعرض ب يتمتعونالذين  وأولئكالباحثون عن عمل أولياء األمور عندما يبدأ
وقت زيادة التلبية الحاجة إلى  يجبدون تأخير غير معقول. ب عند الحاجة وقت دوام أطول وأن يتّم ذلكعلى الطفل 

دة  كّل مدرسة تمهيديةبشكل أساسي في   .على حِّ
  أو تعويض النشاط، يحق للطفل االحتفاظ بمكانه  يةالمرض تعويض أو النقدية المرضية  كان ولّي األمر يتقاضىإذا

 بنفس القدر كما كان من قبل. المدرسة التمهيديةفي 
  طفله في أقرب  أخذالذي يجب عليه  بولّي أمره، يتم االتصال عند دوامه في المدرسة التمهيديةإذا مرض الطفل

 وقت ممكن. 
 .المدرسة التمهيديةال يجوز لألطفال المرضى البقاء في 

  فال يجوز للطفل الدوام في المدرسة التمهيديةأو إجازة أخرى،  يتمتع باالجازة السنوية أوياء أمر الطفلإذا كان أحد 
 احتياجات الطفل. من انطالقاً ما لم تكن هناك أسباب خاصة 

  األمر. يجب أن يكون  من قبل وليّ  ألسباب خاصة ، يتم تقديم طلب خطيّ  وقت الدوامفي حالة الحاجة إلى تمديد
بسبب حالة األسرة بشكل عام أو الحاجة إلى دعم خاص  مدرسة التمهيديةدوام في الللللطفل حاجته الخاصة 

بناًء فردي  أخرى. يتم إجراء تقييم أو أسباب نفسيةألسباب جسدية أو  ر على شكل مدرسة تمهيديةفي تطوّ 
 /ة )الناظرة(.من قبل المدير على احتياجات الطفل ويتم اتخاذ القرار

 

 

 ال المدارسأطف رعاية دار في الدوام وقت
 

 ولم ، ما يلي:يهيسري في بلدية بور

  دار رعاية أطفال  الدوام في، تتكون فترة الدراسةأو  ولياء أمورهمأبالنسبة لألطفال الذين لديهم مكان بسبب عمل
 من وقت عمل الوصي أو وقت الدراسة باإلضافة إلى وقت سفر معقول من وإلى مكان العمل/ الدراسة. المدارس

  عندما يعمل ولي األمر ليالً  أثناء النهار دار رعاية أطفال المدارسالدوام في يحق للطفل. 
  عن  ينباحثبإجازة الوالدين أو  ونيتمتع أمره ولياءأذا كان الدوام في دار رعاية أطفال المدارس اال يحّق للطفل

 عمل.

  العمل أو الدراسة ، يجب أن ب ،إجازة الوالدينب يتمتعونالذين  وأولئكالباحثون عن عمل ولياء األمور أعندما يبدأ
زيادة تلبية الحاجة إلى  يجبدون تأخير غير معقول. ب عند الحاجة وقت دوام أطول وأن يتّم ذلكُيعرض على الطفل 

دة  دار رعاية أطفال مدارسكّل وقت بشكل أساسي في ال  .على حِّ
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  أو تعويض النشاط ، يحق للطفل االحتفاظ بمكانه  يةالمرض تعويض أو النقدية المرضية  كان ولّي األمر يتقاضىإذا

 بنفس القدر كما كان من قبل. دار رعاية أطفال المدارسفي 
  طفله في  الذي يجب عليه أخذ بولّي أمره، يتم االتصال  دار رعاية أطفال المدارسعند دوامه في إذا مرض الطفل

 أقرب وقت ممكن. 
 .رعاية أطفال المدارسدار ال يجوز لألطفال المرضى البقاء في 

  دار رعاية أطفال فال يجوز للطفل الدوام في أو إجازة أخرى،  يتمتع باالجازة السنوية أوياء أمر الطفلإذا كان أحد
 احتياجات الطفل. من انطالقاً ما لم تكن هناك أسباب خاصة  المدارس

  األمر. يجب أن يكون  من قبل وليّ  يّ ألسباب خاصة ، يتم تقديم طلب خط وقت الدوامفي حالة الحاجة إلى تمديد
بسبب حالة األسرة بشكل عام أو الحاجة إلى دعم  للدوام في دار رعاية أطفال المدارسللطفل حاجته الخاصة 

 دار رعاية أطفال ر على شكل خاص في تطوّ 
 

الطفل ويتم اتخاذ بناًء على احتياجات فردي  أو أسباب أخرى. يتم إجراء تقييم نفسيةألسباب جسدية أو  مدارس
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 /ة )الناظرة(.من قبل المدير القرار
 

 النطاط اغالق
العطالت. خالل  واأليام الدراسية لطاقم العمل أيمكن إغالق األقسام والوحدات أو دمجها على سبيل المثال خالل 

 النشاط. بسبب إغالقم تخفيض الرسوم يتّ  هذا والوحدة أخرى. والتالميذ الى أماكن في األطفال  تنسيب حينئذ  يمكن 
 
 

 بياشناتبتقديم  أولياء األمور ملزمون
من وإلى العمل/  عند الطلب تقديم معلومات مكتوبة تتعلق بساعات العمل أو الدراسة ووقت السفر أولياء على

، المدارسالمدرسة التمهيدية أو نشاط دار رعاية أطفال عندما يبدأ الطفل أو التلميذ  البيانات. يجب تقديم الدراسة.
 درجة التعليم طلب شهادةشؤون إلدارة  ر الظروف. كما يحقّ حالة تغيّ  وكذلك فيالتعليم ذلك شؤون عندما تطلب إدارة 

 الدراسة والشهادات األخرى التي تثبت احتياجات ولي األمر. وايقاعالخدمة 
 

ة التمهيدية أو دار رعاية أطفال دوام الطفل في المدرسإذا لم ترد المعلومات المطلوبة التي تثبت الحاجة إلى 
بالغ عن الظروف المتغيرة ، يمكن النظر في االيهمل ولّي األمر أو عندما  رسائل التذكيرعلى الرغم من المدارس 

للعقد  مخالفة لشروط للمكان في النشاطالطفل في النشاط. يمكن أن يكون االستخدام المفرط  دوام وقت تحديد
ه/ ها بتقليص ساعات العمل ، فيجب إبالغ ذلك إلى البلدية من قبل ولّي األمر. إذا قام الماليةمخالفة لإلعانة أو 

 الطفل في الدوام في المدرسة التمهيدية أو دار رعاية أطفال المدارس. ألن هذه معلومات يمكن أن تغير حقّ 
 

 الرسوم
أيًضا في حالة  أن ذلك يشمل في النشاط، أيّ اليوم األول من الدراسة وطالما كان للطفل مكان  ذرسوم من فرضيتم 

الفترة االنتقالية الى دار رعاية أطفال وفي  للتخلّي عن المكان خالل فترة اإلخطارواالجازات المدرسية والمرض، 
 العطلة السنويةشهًرا في السنة، مما يعني أنه يتم دفع الرسوم أثناء  12. يتم تحصيل الرسوم لمدة المدارس
الدخل اإلجمالي لألسرة. في حالة الحضانة المشتركة  اساس األخرى. يتم احتساب الرسوم على والُعطل واإلجازات

ويحتاج كالهما إلى رعاية الطفل، يتم تقسيم الرسوم بين  أولياء أمرهلألطفال، حيث يعيش الطفل بالتناوب مع 
فعها أولياء األمور للمدرسة التمهيدية أو دار أّن الرسوم التي يدالنسبة المئوية للرسوم.  تقسيممن خالل تين األسر

 في هذين للمكانوتدفعه  ما ُيكلّف البلديةال تتناسب مع رعاية أطفال المدارس 
 النشاطين.

 
 يتّم حساب تكلفة الطفل شهرياً على اساس العوامل التالية.

  نوع النشاط الذي يداوم فيه الطفل
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 عدد األطفال في العائلة في اطار النشاطات المختلفة 

 الدخل االجمالي لألسرة 

 

 الحّد األعلى للتسعيرة
أقصى لما قد اً يعني الحد األقصى للسعر أن هناك حدوالحد األقصى للسعر. يهولم تطبق بلدية بور

لهذه الحد األقصى مبلغ  ويمكن االطالع على سنوياً  السعرتم تعديل يّ هذا و. أسرةلكل تكلفه الرسوم 

 .www.borgholm.seفي  السنة
 

 أعوام 5-1 من باالطفال الخاصّ  النشاط

  من الدخل3 1 طفل % 

 من الدخل2 طفالن % 

 3  من الدخل1 أطفال % 

 4 رسوم بدون أطفال  
 

 عاماً  12-6 بين المدارس أطفال رعاية دار

  من الدخل2 1 طفل % 

 من الدخل1 طفالن % 

 3  من الدخل1 أطفال % 

 4 رسوم بدون أطفال  
 

 .1ُيحتَسب الطفل األصغر سنّاً على أنه الطفل رقم 
 .أعوام 5-3 بين لألطفال%  30بنسبة خالل أوقات الدوام اثناء الفصل الدراسي تّم تخفيض الرسوم ي

 

 تّم احتسابها في مداخيل االسرة االجماليةي التي واالعانات التعويضات ماهيّ 

 لعالقة بالوظيفةا ذات األخرى والتعويضات الراتب 

  بيت التربية العائليةتعويض رسوم 

 تقاعد ATP  تقاعد الطفل، لكن ليس 

 فائدة مدى الحياة 

  الوالديننقدية 

  التعويض عن النفقات اإلضافية( احتسابرسوًما )ال يتم يكوّن بدل رعاية الطفل إلى الحد الذي 

  النقدية المرضية وإعانة المرض 

 البطالة تعويض 

 سوق العملالنقدي الخاص بدعم ال 

 فيما يتعلق بالتدريب في سوق العمل( معونة دراسة( 

 نقدية العائلةاألسرة على شكل  معونة 

 البدل اليومي للمجندين 

 

تُحَسب بموجبه النقدية الذي ُيحسب دخل الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص على أساس الدخل 

 .الماضيوضرائب العام  المرضية
 

يجب تقديم معلومات الدخل عندما يحصل األطفال على مكان. إذا لم يتم تقديم معلومات الدخل ، 

ق من المعلومات الظروف. يتم التحقّ  فوراً عند تغيرّ فسيتم تحصيل الحد األقصى للمبلغ. يجب اإلبالغ 

أنك دفعت رسوًما  التدقيقمصلحة الضرائب. إذا تبين عند  بالمعلومات الموجودة لدى بمقارنتهاالمقدمة 

 إعادة مبلغ اليكبأثر رجعي، أو  دفع شكل فاتورة علىجًدا، فسيتم تعديل الرسوم  عاليةقليلة جًدا أو 

 بدالً من ذلك.
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. إذا لم يتم دفع الرسوم في مدفوع األجرالمعلومات التي نتلقاها من مصلحة الضرائب هي إجمالي الدخل الخاضع للضريبة للعمل 

الجباية وفًقا لقانون  جبايةورسوم  ،من تاريخ االستحقاق وفًقا لقانون الفوائد استحصال فائدة تأخيرالوقت المحدد ، فسيتم 

 التحصيل.و

 

http://www.borgholm.se/


  
 

الرعاية التربويةودور رعاية أطفال المدارس و التمهيدية للمدارس التنفيذية اللوائح   

 تأمينال

وهو ساري . www.borgholm.seالبلدية  ويب تأمين ضد الحوادث لجميع األطفال يمكن قراءته على موقع بابرامقامت البلدية 

في األنشطة البلدية أم ال. ومع ذلك ، قد يحتاج  يوجدعلى مدار الساعة، طوال العام، بغض النظر عما إذا كان الطفل  النفعول

دار رعاية أو  الحضانة العائليةضرر في الحضانة أو دار ايقاع إذا تسبب الطفل في  ولكنّ  التأمين إلى استكماله بتأمينات أخرى.

 األمر. وليّ ل يمنزلالتأمين ال فيسري رعاية الطفلفترة  أو لشخص آخر خالل أطفال المدارس

 

 تقديم الةلب والغاء المكان 4
 

 تقديم الةلب
. يمكن تقديم الطلب في أقرب وقت ممكن عندما www.borgholm.seيتم تقديم الطلب عبر الخدمات اإللكترونية على موقع البلدية 

تأكيد  ُيرسل .المطلوب تاريخ بدء الدراسةو المدرسة التمهيدية المطلوبةمع  الطلب. يتم تسجيل رقمه الشخصي علىالطفل  يحصل

 .هوتسجيل للطلباستالم الطلب عبر البريد اإللكتروني إلى الوصي عند استالم المسؤول 

 

في غضون أربعة أشهر بعد  لطفلهم، يجب أن ُيضمن ألولياء األمور مكانًا في المدرسة التمهيدية داخل البلدية  المدارسوفًقا لقانون 

في وقت  التبليغ عن أماكن تنسيب األطفالولم في يه. تطمح بلدية بورفي المدرسة التمهيديةالتقدم بطلب للحصول على مكان 

يضطرون  تقدمه البلدية ألنهم يريدون حضانة معينة ، فقد المدرسة التمهيديةمكانًا في  رفض أولياء أمر الطفلمبكر قدر اإلمكان. إذا 

.قدر اإلمكانفي طابور االنتظار ولم األولوية لتفضيل األشقاء يهبلدية بور تمنحإلى االنتظار لمدة تزيد عن أربعة أشهر. 
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البلدية،  قيد النفوس في في ينعلى األطفال غير المسجل التمهيديةالدوام في المدرسة ، ُيعرض في حال كانت هناك أماكن كافية
البلدية التي يكون الطفل ولم، بشرط أن يتم االتفاق مع يهعمل موسمي في بلدية بورألولياء أمر الطفل على سبيل المثال إذا كان 
 مسجالً في قيد نفوسها.

 
 فترة االشعار بألغاء المكانو الةفل مكان الغاء

المدرسة في موعد ال يتجاوز شهرين  /ة )ناظر/ة(المكان عبر الخدمة اإللكترونية أو عبر البريد اإللكتروني إلى مدير طلبالغاء يتم تقديم
مكانه خالل هذا الوقت. بيانات االتصال . يتم دفع رسوم خالل فترة اإلخطار ويحق للطفل استخدام لمكانه الطفل تركقبل 

 .www.borgholm.seبالمسؤولين االداريين للمدارس موجودة في 

 

 التبليغ وواجب األسرار كتمان واجب 5
 

 األسرار كتمان واجب
أو دار رعاية أطفال المدارس أن يكشفوا أيّة حّق لجميع العاملين في المدرسة التمهيدية، أو أّي نشاط تربوّي ي ال

 معلومات حول الظروف الشخصية لألطفال أو عوائلهم دون موافقة حاملي حّق الحضانة.

        

 التبليغ واجب
فإن العاملين ملزمون بواجب تبليغ الخدمات االجتماعية  ماتوالحفاظ على سرية المعل بصرف النظر عن واجب كتمان األسرار أو 

 من قانون الخدمات االجتماعية(. 1، المادة 15عندما يتعلق األمر باألطفال الذين ُيشتبّه في تعرضهم إلى الخطر )الفصل 

 

 
 رونالد هيبيليوس

 مدير التعليم

 كيم ياكوبسون

 مدير اداري
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