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السويدية
المدرسة
للوافدين حديثاً

من أجل طفلك  6-1سنوات

مرحلة رياض األطفال والصف التمهيدي

هذه هي المدرسة السويدية
المرحلة الثانوية
للشباب في عمر
 20 – 16سنة،
خيارية
المرحلة األساسية
والمرحلة الثانوية
الخاصتين باألطفال
والشباب الذين لديهم
اضطراب بالنمو في عمر
 20 – 7سنة

المرحلة األساسية
للشباب في عمر 15 – 7
سنة ،إلزامية
دار أوقات الفراغ
لألطفال في عمر
 13 – 6سنة،
اختيارية

الصف التمهيدي
لألطفال في عمر 6
سنوات ،اختيارية

روضة األطفال
لألطفال في عمر  6 – 1سنوات ،اختيارية

يمكن لطفلك االلتحاق بروضة األطفال بعد بلوغه السنة األولى من
عمره .يعتبر اللعب في روضة األطفال شيئا مهما للطفل .يمكن
للطفل أن يبدأ الدراسة في الصف التمهيدي عندما يبلغ السادسة من
عمره .التحاق الطفل بكل من روضة األطفال والصف التمهيدي
هو اختياري.
يلتحق جميع األطفال بالمرحلة األساسية عند بلوغهم السابعة من
عمرهم تقريبا ،والدراسة في هذه المرحلة إلزامية .تسري إلزامية
التعليم على الصفوف  ، 9-1أي فترة تسع سنوات.

بعد ذلك يتابع معظم الشباب الدراسة في المرحلة الثانوية لمدة
ثالث سنوات .ولكل طالب الحق في أن يدرس في المدرسة
الثانوية حتى يبلغ سن العشرين من عمره .يمكن للمرحلة الثانوية
أن تعد الطالب لدخول الجامعة او المعاهد العليا ،كما يمكن للطالب
العمل فورا بعد التخرج من الثانوية.

من يحق له االلتحاق بروضة األطفال
والصف التمهيدي؟
هل تعمل أو تدرس؟ حينئذ يحق لطفلك االلتحاق بروضة األطفال
طوال اليوم عند بلوغه السنة األولى من عمره .وهذا حق للطفل.
إذا كنت ال تعمل أو تدرس ،يمكن للطفل مع ذلك الذهاب االلتحاق
بروضة األطفال العامة ولكن لبضع ساعات في اليوم عندما يبلغ
الثالثة من عمره.
عندما يبلغ الطفل السادسة من عمره يحق له االلتحاق بالصف
التمهيدي ،ويعتبر هذا بمثابة إعداد اختياري للطفل قبل بدء دراسته
في المرحلة االساسية اإللزامية .يلتحق الطفل بالصف التمهيدي

 1سنة

األطفال الذين يعمل
آباؤهم وأمهاتهم أو
يدرسون

 3سنة

جميع األطفال،
حوالي ثالث ساعات باليوم
(روضة األطفال العامة)

بمعدل ثالث ساعات في اليوم تقريبا .يمكن للطفل أن يقضي بقية
النهار في دار أوقات الفراغ ( )fritidshemإذا كنت تعمل أو
تدرس.
يداوم األطفال في روضة األطفال والصف التمهيدي من يوم
االثنين إلى يوم الجمعة .ويعطلون أيام السبت واألحد وأيام
العطالت االخرى.

 6سنة

جميع األطفال
(الصف التمهيدي)

 7سنة

يبدأ الدوام في
«المدرسة الحقيقية»

كم يكلف ذلك؟
ال يكلف التحاق الطفل برياض األطفال العامة لمدة ثالث ساعات
في اليوم شيئا بعد بلوغ الطفل سن الثالثة من عمره .ولكن إلحاق
الطفل بروضة األطفال قبل أن يتم الطفل سن الثالثة من العمر
يكلف المال .وإبقاؤك طفلك في روضة األطفال لساعات أطول

الرسوم

روضة األطفال  6 – 1سنوات،
البلدية هي التي تقرر الرسوم.

خالل النهار يكلفك المال أيضاً .تقرر البلدية التي تعيش فيها مقدار
الرسم الواجب دفعه في هذه الحالة.
التحاق الطفل بالصف التمهيدي ال يكلف شيئا.
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روضة األطفال العامة  6 – 3سنوات،
ال تكلف شيئا ( 3ساعات باليوم)
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الصف التمهيدي 7 – 6
سنوات ،ال يكلّف شيئا

الغاية من روضة األطفال
روضة األطفال هي قبل كل شيء من أجل تطور طفلك ،وأيضا
لكي تتاح الفرصة لطفلك لاللتقاء بأطفال آخرين .وهي تمنحك
الفرصة للعمل او الدراسة.
اللعب في روضة األطفال هو مهم لتطور الطفل وتعلمه ،حيث
يجرب األطفال في المدرسة التعبير عن أنفسهم من خالل الغناء

والرقص والرسم والتلوين .اللغة مهمة ،سواء اللغة السويدية أو
اللغة الطفل األصلية ،وكذلك ثقافته الخاصة به.
يجب أن تكون روضة األطفال آمنة وممتعة وتعليمية .ينطلق
النشاط التربوي في المدرسة من استواء جميع الناس في القيمة
وأن البنات والبنين يحظون بفرص النمو ذاتها.

الغاية من الصف التمهيدي
عند بلوغ طفلك السادسة من عمره يحق له االلتحاق التمهيدي.
وهو تدريب اختياري للطفل من أجل إعداده للمرحلة االساسية.
يبدأ االطفال الدراسة في المرحلة االساسية عندما يبلغون السابعة
من عمرهم تقريبا.
يبقى اللعب واالبداع في الصف التمهيدي كما هو الحال في
روضة األطفال أمراً مهما .ولكن من المهم أيضا ً أن يتدرب

األطفال على الجلوس بهدوء واالستماع والتعلم .يدرب األطفال
أنفسهم كذلك على احترام اآلخرين في نفس الوقت الذي ُي َنمّون فيه
لغتهم والتفكير الرياضي لديهم.
يجب أن تتاح نفس الفرص للفتيات والصبيان للنمو في الصف
التمهيدي ،كما هو الحال في روضة األطفال.

مدرسة تمهيدية مستقلة أم تابعة للبلدية؟
البلدية هي المسؤولة عن تأمين مكان لطفلك في المدرسة
التمهيدية .يجب ان تقدم طلبا الى البلدية برغبتك في الحصول
على مكان لطفلك في المدرسة التمهيدية .والبلدية ملزمة حينئذ
بتأمين مكان لطفلك في المدرسة التمهيدية األقرب لبيتكم وذلك في
غضون أربعة أشهر.

يمكنك االختيار بين روضة األطفال التابعة للبلدية او إحدى
رياض األطفال المستقلة .يمكن أن تدار المدرسة المستقلة من قبل
اآلباء أو الموظفين أو ُتدار باعتبارها شركة .والشروط هي نفسها
في جميع الحاالت ،والبلدية هي المسؤولة عن كون طفلك آمنا ً وأن
يعتنى به على نحو جيد.

أنت مهم
روضة األطفال والصف التمهيدي هما من أجل طفلك ،واالتصال اليومي الذي يجري هناك هو
أمر مهم .تقوم معلمة الصف في روضة األطفال او في الصف التمهيدي بإخبارك عن وضع
طفلك في كل مرة ُتحضر فيها طفلك إلى المدرسة أو تأخذه من هناك .تذكر أن تخبر طاقم
العاملين هناك بما يحتاجون معرفته عن طفلك ،وأسألهم اذا كان لديك أي استفسار أو تساؤل.
ستتمكن من مقابلة المعلمين والمعلمات عدة مرات على حدة خالل العام لمناقشة كيفية ارتياح
طفلك في المدرسة ونموه .أثناء اجتماعات أولياء األمور يتقابل المعلمون وجميع اآلباء واألمهات
للحديث على نحو عام عن سير النشاط الدراسي وعمّا يُخطط له.
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