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  األنشطة التنظيمية والحق في الحصول على مكاناشكال 

  المفتوحة المدرسة التمهيدية

في ھذا النشاط المجاني یمكنھم . سنوات  6ـ  0المفتوحة ھي ملتقى ألولیاء األمر واألطفال بعمر  المدرسة التمھیدیة
  .المشاركة في فعالیات تربویة مع اطفالھم 

  

  درسة التمهيدية الم
یحق لجمیع . فیر التعلیم في مرحلة  المدرسة التمھیدیة لألطفال المسجلین في البلدیةان كل بلدیة مسؤولة عن ضمان تو

األطفال الذین یعمل أولیاء أمورھم أو یدرسون أو یبحثون بنشاط عن عمل أو یتمتعون بإجازة الوالدین ، االلتحاق بمرحلة  
یخضع المكان  .ف التمھیدي في المدرسة األساسیةالمدرسة التمھیدیة ابتداًء من عمر سنة واحدة حتى بدء الدراسة في الص

  . في المدرسة التمھیدیة لرسم مالي 
  

  المدرسة التمهيدية العامة 
. سنوات 3یحق لجمیع األطفال االلتحاق بالمدرسة التمھیدیة العامة اعتبارا من فصل الخریف في السنة التي یبلغون فیھا 

تتبع المدرسة التمھیدیة العامة ). ساعة في السنة 525(ساعة في األسبوع  15المدرسة التمھیدیة العامة مجانیة وتشمل 
. وأیام تطویر الكفاءات األساسیةالمدرسیة  عطل، أي أن الطفل یكون مجازا خالل أیام  تقویم المدرسة األساسیة األلزامیة

 .ویجري نشاط المدرسة التمھیدیة العامة خالل أوقات محددة من االثنین إلى الجمعة
من ذلك ھو إتاحة الفرصة لجمیع األطفال للحصول على التحفیز التربوي الذي توفره المدرسة التمھیدیة العامة،  والغرض

  .بغض النظر عن وظیفة ولي األمر
  

  مراكز الرعاية التربوية 
مركز الرعایة التربویة ھو بدیل للمدرسة التمھیدیة ومركز اوقات الفراغ حیث یعتني الموظفون باألطفال في بیوتھم 

المكان في الرعایة التربویة .سنة  12ـ  1ویستھدف ھذا الشكل التنظیمي األطفال الذین تتراوح اعمارھم بین . الخاصة 
  . یخضع لرسوم 

  

  مراكز اوقات الفراغ 
ان جمیع األطفال الذین یعمل اولیاء امرھم او یقومون بالدراسة یحق لھم الحصول على مكان في مركز اوقات الفراغ 

  . سنة ویخضع المكان لرسم  13اعتبارا من الصف التمھیدي وحتى نھایة الفصل الربیعي من العام الذین یبلغون فیھ عمر 
  

  مراكز الرعاية عند العطل
ارس الذین یحتاجون إلى اإلشراف فقط خالل أیام العطل المدرسیة وأیام الدراسة البیتیة ، یمكن ان بالنسبة ألطفال المد

یجب أن یتم التسجیل في مركز الرعایة قبل شھر من الحاجة إلى . الرعایة في  اوقات الفراغ مقابل رسومیحصلوا على 
  .الصیفیةال یتم تقدیم ھذا النوع من الرعایة خالل العطلة . المكان

  

 األطفال ذوي الحاجة الى دعم خاص
یجب ان یقدم ایضا لألطفال والتالمیذ، في حاالت أخرى غیر تلك المذكورة أعاله ، الدوام في المدرسة التمھیدیة او مركز 

،  8الفصل  وھذا ما ینظمھ قانون المدارس. ھماوقات الفراغ  إذا كانوا ھم ألسباب أخرى بحاجة إلى دعم خاص في تطور
  . 6 ةالماد  14 والفصل 7و  5المادتان 
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  تقديم الطلب
 24sjuیتم تقدیم طلب للحصول على مكان في المدرسة التمھیدیة ومركز الرعایة التربویة واوقات الفراغ  عبر خدمة 

، ویمكن الحصول   www.markaryd.seنموذج الطلب متاح أیًضا للطباعة على موقع البلدیة . اإللكترونیة في البلدیة
من أجل ضمان الحصول على مكان  یجب تقدیم الطلب للحصول على مكان في  . علیھ أیًضا من مكتب االستقبال بالبلدیة

 .مھیدیة  أو مركز الرعایة التربویة قبل أربعة أشھر على األقل من تاریخ تنسیب المكان المطلوبالمدرسة الت
 

من أجل ضمان الحصول على مكان في مركز اوقات الفراغ یجب تقدیم طلب للحصول على المكان قبل شھر واحد على 
 .األقل من تاریخ تنسیب المكان المطلوب

 
ر یقوم بالدراسة ، فیجب تقدیم شھادة دراسة قبل ثالثة أشھر على األقل من تاریخ تحدید إذا كان الطلب بسبب ان ولي األم

 .إذا لم یتم ذلك ، فسیتم رفض الطلب. المكان المطلوب
 

التحقق بصورة مباشرة من رب  ایضایمكن . بلدیة ماركارید  لھا الحق في طلب شھادة من رب العمل تثبت ساعات العمل
  .عات عمل ولي األمرالعمل فیما یتعلق بسا

  

  تنسيب المكان

 

بعد تقدیم اولیاء األمر طلب الحصول على مكان في المدرسة التمھیدیة او الرعایة التربویة ، تقدم البلدیة ، بموجب قانون 
إال ان تقدیم مكان في المدرسة التمھیدیة أو في الرعایة . ، مكاناً في غضون أربعة أشھر 14القسم   8المدارس ، الفصل 

 . لغ الطفل سنة واحدة من العمرالتربویة ال یمكن ان یتم قبل ان یب
 

وھذا یعني أن رغبات . لدى بلدیة ماركارید قائمة انتظار مشتركة لجمیع المدارس التمھیدیة والرعایة التربویة في البلدیة
ومع ذلك ، ال یمكن اعطاء ضمان بخصوص التنسیب الى . اولیاء األمر تؤخذ باألعتبار المعقول  عند إجراء التنسیب

 .بذاتھ موقع معین 
 

یتم إرسال عرض التنسیب إلى ولي األمر في موعد ال یقل عن شھرین قبل تاریخ التنسیب ، أي الیوم األول من بدء فترة 
 .أقلمة الطفل

 
. یوًما عبر الخدمة اإللكترونیة أو من خالل االتصال بالمسؤول في البلدیة 14یجب قبول المكان المعروض في غضون 

 .، فسیتم إزالة العرض ویجب تقدیم طلب جدیدإذا لم یتم تلقي إجابة 
 

یتم التخطیط لفترة التأقلم بالتشاور مع  المدرسة التمھیدیة وتستمر . ان أول یوم من فترة التأقلم ھو  الیوم األول للتنسیب
 .الفترة المخصصة للتأقلم مجانیة. لمدة أسبوع إلى أسبوعین

 
 .انیةیتم تطبیق األسبقیة لألخوة تبعا لتوفر األمك

یوًما من  14یجب قبول المكان المعروض في غضون . یتم تقدیم مكان في مركز اوقات الفراغ في غضون شھر واحد
إذا لم یتم  تلقي إجابة ، فسیتم إزالة العرض . أو من خالل االتصال بالمسؤول في البلدیة 24sjuخالل الخدمة اإللكترونیة 

  .ویجب تقدیم طلب جدید
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  تغيير المدرسة التمهيدية
من خالل تقدیم طلب جدید عبر ) النقل(یتم تقدیم طلب التنسیب الى مدرسة تمھیدیة أخرى أو مركز آخر للرعایة التربویة 

 1یتم تغییر المدرسة التمھیدیة في شھر أغسطس ویجب تقدیم الطلب في موعد ال یتجاوز . 24sjuالخدمة اإللكترونیة 
في األوقات األخرى من السنة . األمر بترتیب موضوع فترة التأقلم في المدرسة التمھیدیة الجدیدة یقوم اولیاء. فبرایر

  .للتنسیب الجدید األولویة على اعادة التنسیب 
  

  ساعات الدوام
وإذا دعت الحاجة .  18: 30و  06: 30ة تربویة واوقات الفراغ بین الساعتفتح المدارس التمھیدیة ومراكز الرعایة ال

 .إلى وقت آخر  باإلضافة إلى ساعات العمل العادیة ، یقدم طلب خطي إلى المسؤول الرئیسي
 

وتشیر ساعات الدوام . 24sjuوتحدد ساعات دوام الطفل على أساس جدول الدوام المقدم عن طریق الخدمة اإللكترونیة 
 . للتنقلإلى ساعات العمل أو الدراسات لدى اولیاء األمر ، فضال عن الوقت المعقول 

 
وبالنسبة .  16:15و  08:15وبالنسبة للدراسات عن بعد على أساس التفرغ الكامل ، یمكن ترك الطفل بین الساعة 

جدول / وتقدم شھادة .  12:15و  08:15للدراسات عن بعد بواقع خمسین بالمائة ، یمكن ترك الطفل بین الساعة 
 . بالدراسات

 
طفال في المدرسة التمھیدیة أو في مركز اوقات الفراغ خالل النھار بسبب ان ولي األمر في الحاالت التي یكون فیھا األ

ویعني وقت النوم المعقول تسع ساعات كحد . یعمل لیال یحتسب آنذاك وقت النوم لمدة معقولة على أساس توقیتات العمل 
 .24:00 لى ما بعدالعمل اللیلي یعني ساعات العمل التي تمتد إ. أقصى بعد نھایة فترة العمل

 
ال في موعد  24sjuعند تغییر ساعات الدوام في  المدرسة التمھیدیة یتم تقدیم جدول جدید عن طریق الخدمة اإللكترونیة 

في اوقات الفراغ یتم تقدیم جدول جدید  وفي حالة تغییر ساعات الدوام في مركز. ثالثة أسابیع قبل حصول التغییر یقل عن
التخفیض او الزیادة لفترة مؤقتة یتم األبالغ عنھما للكادر العامل . بوع واحد قبل حصول التغییر موعد ال یقل عن اس

  . بصورة مباشرة 
  

  تمتع ولي األمر بإجازة او نوع آخر من العطل
یكون وھذا یعني أن األطفال ینبغي أن . وفقا التفاقیة حقوق الطفل ، یحق لألطفال التمتع بوقت الفراغ واللعب والراحة

  .وھذا یعني ، عندما یكون ولي األمر مجازا یكون الطفل مجازا ایضا . لدیھم وقت فراغ وعطلة ، تماما مثل البالغین
  

وبالتالي ، ال یتم توفیر الدوام في المدرسة التمھیدیة ومراكز أوقات الفراغ والرعایة التربویة خالل تمتع ولي األمر 
مكن دوام األطفال الذین لدیھم مكان في المدرسة التمھیدیة العامة وفقًا للجدول على انھ ی. بإجازة  أو أي عطلة أخرى

  .الزمني المعتاد خالل إجازة ولي األمر أو تمتعھ بعطلة أخرى
  

  تطوير الكفاءات في المدارس التمهيدية ومراكز الرعاية التربوية ومراكز اوقات الفراغ
، یتم إغالق المدارس التمھیدیة النظامیة ومراكز الرعایة التربویة من أجل تلبیة حاجة الموظفین لتطویر الكفاءات 
إذا . یتم اعالم اولیاء األمر عن ھذه األیام مقدما قبل شھرین على األقل. ومراكز اوقات الفراغ  لمدة خمسة أیام في السنة

قبل شھر واحد على األقل من یوم تعذر على اولیاء األمر ترتیب توفیر األشراف على اطفالھم ، فعلیھم االتصال بالمدیر 
  .تطویر الكفاءات المعني 
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الرعایة التربویة داخل البلدیة ألولیاء / أوقات الفراغ / ھناك دائًما امكانیة تقدیم الرعایة البدیلة في  المدرسة التمھیدیة 
      .األمور الذین یحتاجون إلى رعایة ألطفالھم

  

  التنظيميةدمج األنشطة 
المدرسة التمھیدیة ومراكز أوقات الفراغ والرعایة التربویة تعمل معا  وفیما یتعلق بالعطالت الصیفیة وأعیاد المیالد ، فان

یتم تقدیم الرعایة في  بیع خالل فصل الصیف وعید المیالدوھذا یعني انھ لعدد من األسا. علي عدد اقل من الوحدات
  .یدیة ومراكز اوقات الفراغ األعتیادیة وحدات أخرى غیر المدارس التمھ

  

      اجازة األبوة او األمومة والبحث عن عمل

  المدرسة التمهيدية والرعاية التربوية لألطفال بعمر المدرسة التمهيدية
في حالة إجازة األبوة او األمومة أو عندما یكون ولي األمر باحثا عن عمل ، یحق للطفل الحصول على رعایة المدرسة 

عن في حالة نشاط بحث  ساعات الدوام  ةزیادلمدیر ل .ساعة في األسبوع 15تربویة لمدة مراكز الرعایة ال /التمھیدیة
  .عمل من قبیل حضور مقابلة عمل 

  

  مراكز اوقات الفراغ والرعاية التربوية لألطفال بعمر المدرسة األساسية
، فال یحق للطفل  باحثا عن عملاألشقاء األصغر سنًا أو اذا أصبح  إذا كان ولي األمر في إجازة ابوة او امومة بشأن

مدة اإلشعار أللغاء حجز المكان ھي شھر واحد ویتم . االستمرار في الدوام في مركز اوقات الفراغ  أو الرعایة التربویة
  .24sjuاإلنھاء عبر الخدمة اإللكترونیة 

  

  مرض الوالدين ، األجازة المرضية ورعاية طفل مريض

  المدرسة التمهيدية والرعاية التربوية لألطفال بعمر المدرسة التمهيدية
 .إذا كان ھناك ما یمنع ولي األمر من العمل أو الدراسة بسبب المرض ، فیجب دائًما إخطار ادارة المدرسة التمھیدیة فوًرا

 
لى خلفیة ان ولي األمر یعمل بعمل مأجور بالنسبة لألطفال المنسبین الى  المدرسة التمھیدیة أو مركز الرعایة التربویة ع

او منخرط في الدراسة وعندما یكون لھم الحق في المدرسة التمھیدیة العامة، یجوز لھم عندما ال یعود ولي األمر عامال او 
دارسا بسبب مرضھ او بسبب رعایة طفل مریض ان یلتحقوا بالمدرسة التمھیدیة او مركز الرعایة التربویة في األوقات 

 .لتي تنطبق على المدرسة التمھیدیة العامة ا
 

  .االستثناءات مما ورد اعاله تتم فقط من خالل األتفاق مع المدیر المسؤول 
  

  مراكز اوقات الفراغ والرعاية التربوية لألطفال بعمر المدرسة األساسية
ال یحق لألطفال الذین لدیھم مكان في مركز اوقات الفراغ أو الرعایة التربویة الحصول على الرعایة عندما یكون ولي 

وفي حالة اإلجازة المرضیة التي تتجاوز مدتھا شھرا واحدا ، یجب إنھاء . األمر مریضا أو في المنزل لرعایة األشقاء
  .24sjuنیة حجز المكان ، وھو ما یتم في الخدمة اإللكترو
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  إلغاء حجز المكان في المدرسة التمهيدية ومراكز اوقات الفراغ والرعاية التربوية
الرسوم خالل ھذا  ویستمر فرضوتبلغ فتره االشعار شھرین . 24sjuیتم الغاء حجز المكان عن طریق الخدمة الكترونیھ 

یتوجب إنھاء حجز ھذا المكان من قبل ولي األمر عندما یبدا الطفل في  عند استخدام مكان في المدرسة التمھیدیة ،. الوقت
       .الصف التمھیدي في المدرسة األساسیة 

  

  إنهاء حجز المكان بسبب الغياب 
إن الغیاب لمدة شھر عن مكان  الطفل في المدرسة التمھیدیة أو مركز الرعایة التربویة أو مركز اوقات الفراغ  ألسباب 

  .كون ولي األمر في اجازة مرضیة او یتمتع بعطلة یترتب علیھ قیام الدائرة المسؤولة بإلغاء حجز المكان ال تتعلق ب
  

  التأمين
تذكر حفظ . ینطبق التأمین على مدار الساعة ومدار السنة. جمیع األطفال في بلدیة ماركارید مؤمن علیھم من الحوادث

 .جمیع اإلیصاالت في حالة وقوع حادث
 

  . www.markaryd.se  یمكن االطالع على مزید من المعلومات على موقع بلدیة ماركارید 
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