
 هذه �� املدرسة �� السو�د
 

عمره، من  األو��  السنة  يكمل  أن  منذ  األطفال  بروضة  يلتحق  أن  لطفلك  مّجانية. يمكن  األطفال  لو  وروضة  إ�� طفلك  �حّق  الذهاب 

األطفال   أعوام.روضة  ثالثة  عمر  فيھ  ُيكمل  الذي  العام  من  ا�خر�ف  فصل  من   
ً
العامة اعتبارا األطفال  روضة   15  ع��  و�شتمل 

 ساعة باألسبوع و�� مّجانية. 

 

سن   من   
ً
اعتبارا التمهيدّي  الصف   �� التلميذ  �عادلها   أعوام.   6يبدأ  ما  أو  االبتدائية  املدرسة   �� األطفال  يبدأ  التمهيدي  الصف  و�عد 

املدرسية. األش�ال  ب�ن   من  أعمارهم  ت��اوح  الذين  للتالميذ  املدارس  أطفال  رعاية  دور  وتف  13و    6وتوجد   
ً
قبل  عاما أبوا��ا  تح 

 و�ّتم تحديد الرسوم ع�� أساس دخل أولياء األمور.  ساعات الدوام و�عدها وخالل العطالت املدرسية وتقدم أ�شطة مفيدة.

 

منذ  املدرسة  إ��  يذهب  أن  التلميذ  ع��  يجب  أنھ  ع��  ينّص  قانون  يوجد  أنھ  �ع�ي  وهذا  اإللزامي،  التعليم  واجب  السو�د   �� لدينا 

التاسع.الصف   الصف  وح�ى  في التمهيدي  يبقى  يوم  �ل  عن  املدرسة  تبليغ  فيجب   
ً
مر�ضا التلميذ  �ان  البيت.  ھإذا   �� يمكن  التلميذ  ال 

غ املدرسة عن غياب التلميذ �سبب املرض سوى أولياء أمره.
ّ
 ساري املفعول. أن يبل

ً
 وما سوى ذلك ال ُ�عت�� تبليغا

 

عن   السو�د   �� املدارس  ثقافة  تختلف  املدارس.قد   �� السابقة  ع��   خ��اتكم  أخرى  وشروط  متطلبات  توجد  أنھ  ذلك  �ع�ي  وقد 

 التالميذ وع�� أولياء األمور ع�� حّد سواء. 

 

 نحن ننتظر من التلميذ:

 القدوم �� املوعد ا�حّدد.  ●

 أْن يقوم بتسليم واجباتھ املدرسية �� املوعد ا�حّدد. ●

 واملعلم�ن وزمالئھ �� الدراسة. إبداء االح��ام ملمتل�ات املدرسة  ●

فّعال   ● �ش�ل  الدروس.أاملشاركة  شرح   ثناء  من  ن 
ّ

يتمك عن    كيفوأن  أهمية  يقّل  ال  ا�جواب  إ��  للوصول  التفك��  أّن 

 الوصول إ�� ا�جواب ال�حيح.

واملناقشات، ● االختبارات  و��  مجموعة،  ضمن  العمل   �� فّعال  �ش�ل     املشاركة 
ً
�عاونا ُيبدي  إ�� وأن  للوصول 

 هدف ُمحّدد.

واملوسيقى. ● والفّن  املن���  التدب��  مثل  العملية  املواد   �� �شارك  ال�ي  أن  األهمية  بنفس  تحظى  املواد  هذه  إن  إذ 

 تحظى ��ا املواد النظر�ة. 

 

املدرسة. مع  األمور  أولياء  يتواصل  أن  �عود   نتّوقع  واملن�ل  املدرسة  ب�ن  ا�جيد  التعاون  إّن  الطرف�ن.إذ  ع��  نرجو   بالفائدة  لذلك 

 واملشرف ع�� التلميذ هو من تتواصلون معھ بالدرجة األو��. التواصل معنا �� �ل كب��ة وصغ��ة. ممنك



 العمل بالقيم األساسية

 
ً
 فيما يخّص بقيادة املعلم�ن. ترتكز القيم األساسية للمدرسة ورسال��ا ع�� أساس الديمقراطية، وكذلك هو األمر أيضا

ب التعليم  يقوم  أن  ا�جتمع إيجب  عل��ا  يرتكز  ال�ي  األساسية  الديمقراطية  وقيم  اإل�سان  حقوق  اح��ام  وترسيخ  يصال 

 السو�دي. 

 

ت  أن  يجب  ال�ي  القيم   �ّ� البشر  ب�ن  التضامن  إ��  إضافة  والنساء  الرجال  ب�ن  واملساواة  البشر،  �جميع  املتساو�ة  القيمة  قوم إّن 

 و�جب أال ي�ون التعليم �� املدارس ذا طا�ع عقائدي. املدرسة بتجسيدها و�يصالها إ�� التالميذ.

 

 يجب أن تجّسد املدرسة وتنقل القيم وا�حقوق ال�ي �عّ�� ع��ا اتفاقية األمم املتحدة �حقوق الطفل (معاهدة الطفل).

 

 

 

 
 



 معلومات عن املدارس �� بلدية فارمدو
 

 املدارس �� بلدية فارمدو

 مدارس أساسية خاصة.  4مدارس أساسية تا�عة للبلدية و 10توجد �� بلدية فارمدو 

 

 االسم  املنطقة  دارةش�ل اإل 
األطفال/ غوستافس��ي  خاصة روضة  مع  س�والن   

ّ
أنتيستيال  Antistilla förskola ochمدرسة 

skola 

 Brunns skolaمدرسة برو�س س�وال/ إ�غارو  بلدية 

 Farstavikens skolaمدرسة فاشتافيكس س�وال/ غوستافس��ي  بلدية 

 Fågelviks skolaمدرسة فوِغلفيكس س�وال/ إ�غرو  بلدية 

 Grantomta montessoriskolaغرانتومتا مونتيسوري/مدرسة  فارمدوالنِدت  خاصة

 Hemmestaskolanمدرسة هيّمستا س�والن/ فارمدوالنِدت  بلدية 

 Kullsvedsskolanمدرسة �وللسفيدس س�والن/ فارمدوالنِدت  بلدية 

 Kyrkskolanمدرسة ش��كس س�والن/ فارمدوالنِدت  بلدية 

 Lemshaga akademiأ�اديمية ليمسهاغا/ إ�غارو  خاصة

 LÄR förskola och skolaمدرسة الر مع روضة األطفال/ غوستافس��ي  خاصة

 Munkmoraskolanمدرسة مونكمورا س�والن/ غوستافس��ي  بلدية 

 Viks skolaمدرسة فيكس س�وال/ فارمدوالنِدت  بلدية 

 Värmdö skärgårdsskolaمدرسة فارمدوش��غورد س�وال/ يورو / ستافسناس/أوار بلدية 

 Ösbyskolanمدرسة أوس�ي س�والن/ غوستافس��ي  بلدية 

 

) س�والن  هيّمستا  مدرس�ي   �� ( Hemmestaskolanوتوجد  س�والن  وفارمدوش��غورد   (Värmdö skärgårdsskola  صفوف  (

الدرا��ي. اليوم  من  �جزء  صغ��ة  تدريس  مجموعة  ضمن  التالميذ  يدرس  حيث  التلميذ   تمهيدية  صفھ  و�ذهب   �� للدوام 

 املدر��ي الكب�� فيما تبقى من الوقت. 

 

ق  املنّسِ

أمورهم   وأولياء   
ً
حديثا الوافدين  التالميذ  جميع  اللغات  بيلتقي  حول  دراسة  إعداد   �� للمشاركة  البلدية   �� التنسيق  مسؤو��  أحد 

املدرسية.  وخ��اتھ   
ً
سابقا يت�لمها  التلميذ  �ان  ُتتيح   ال�ي  الدراسة  هذه  امل�ان  ونتيجة   �� التلميذ  وضع  إم�انية  للمدرسة 

 إم�انية موائمة عملية التدريس بما يتناسب مع مستوى املعرفة لدى التلميذ ومع احتياجاتھ.
ً
 ال�حيح، كما تمنح املعلم�ن أيضا

 

م الصف
ّ
 املشرف/معل

و  املدرسة  ب�ن  ال��ابط  صلة  وهو  للتلميذ،  األهم  التواصل  جهة  هو  الصف  م 
ّ
معل أو  املشرف  م   املن�ل.إن 

ّ
املشرف/معل و�تا�ع 

االجتما��.  تطّوره  وكذلك  التلميذ  لدى  املعر��  التطّور  اإلجراءات  الصف  عن  املسؤولية  الصف  م 
ّ
املشرف/معل يتحّمل  كما 

 ال�ي يتم اتخاذها �� حال وجود أو ظهور احتياجات خاصة. 

 

 التمهيدي واللغة السو�دية �لغة ثانية
ّ

 الصف

 الصف التمهيدي 

إليھ.يتلّقى   ينت�ي  الذي  الصف  خارج  صغ��ة  مدرسية  مجموعة   ��  
ً
جزئيا  

ً
�عليما تمهيدي   

ّ
صف  �� يداوم  الذي   التلميذ 

) التمهيدي  الصف  من  هFBKوالغرض  من  و  )  يجري  ما  استيعاب  من  التلميذ  ن 
ّ

يتمك ل�ي  السو�دية  باللغة  �افية  معرفة  تطو�ر 

 الكب��.
ّ

 ��  تدريس �� الصف
ً
 التمهيدي ملدة سنت�ن كحّد أق��ى. و�تلّقى التلميذ �عليما

ّ
 الصف



 

 اللغة السو�دية �لغة ثانية

لي�ونوا  السو�دية  لغ��م  وتطو�ر  �عميق  أجل  من  ثانية  �لغة  السو�دية  باللغة   
ً
�عليما يتلّقون  �افية  لغو�ة  معارف  لد��م  الذين  التالميذ 

كب��.  فصل   �� التدريس  استيعاب  ع��  الدراسية   قادر�ن  ا�خطة  السو�دية، إن  اللغة  مادة  �عادل  ثانية  �لغة  السو�دية  باللغة  ا�خاصة 

 ولكن يجري تقييم التلميذ مع أخذ لغتھ األم �ع�ن االعتبار. 

 

 ب�ن البيت واملدرسة  لالتواص

ما   أّي  اإلن��نت،  شبكة  ع��  ترتكز  أداة  ع��  األمور  وأولياء  التالميذ  مع  البلدية   �� املدارس  ب�ن  التواصل  باملّنصة  يّتم  �س�ى 

) س�ولسوفت  أو  واالتصال   ).Schoolsoftاملدرسية  املرض،  �سبب  الغياب  عن  التبليغ  هناك  يمكنك   حيث 
ّ

الصف م 
ّ
  باملشرف/معل

 ومتا�عة التطور املعر�� لدى طفلك ع�� ش�ل تقديرات وتقييمات ودرجات. 

ينشر    كما 
ّ

الصف م 
ّ
التطو�ر�ةمواعيد    املشرف/معل ا  ا�حادثات  س�ولسوفت  املواعيد.��  فيھ  تحجزون  هذه   ل�ي  خالل  وتطلعون 

 ا�حادثات ع�� كيفية س�� األمور �� املدرسة �� مختلف املواد، و�ذا �انت هناك أسئلة لدى أولياء األمور. 

 

عن   معلومات  ع��   
ً
أيضا س�ولسوفت  بواسطة  تحصلون  األمور كما  أولياء  ُموّجهة   . اجتماع  عامة  معلومات   �� االجتماعات  هذه 

 ير املدرسة إ�� أولياء األمور.من مد

 

 تحصلون ع�� بيانات الدخول من القسم اإلداري �� املدرسة. 

 

 أ�شطة ما �عد الدوام املدر��ي

واالندماج. االجتما��  التواصل  تطو�ر   ��  
ً
أيضا ولكن  اللغة  تطو�ر   �� املدر��ي  الدوام  �عد  ما  أ�شطة  من   �ساهم  ي�ون  قد  لذلك 

  �� البقاء  املدر��ي.اإليجا�ي  الدوام  �عد  صّفك  زمالء  مع  الصف  املدرسة  ح�ى  التمهيدي  الصف   ��  
ً
سّنا األصغر  للتالميذ  و�النسبة 

الصفوف    ��  
ً
سّنا األك��  للتالميذ  بالنسبة  أما  املدارس،  أطفال  رعاية  دار  فتوجد  النادي   6و    5و    4الثالث  �س�ى  مماثل  �شاط  فهناك 

)Klubben.( 

 

املفيد   من  ي�ون  .قد 
ً
مثال القدم  كرة  لعبة  ع��  �التدر�ب  الر�اضات،  إحدى   �� املشاركة   

ً
سّنا األك��  �عّزز   للتالميذ  ا�حركة  إن  إذ 

األخرى. الفوائد  من  العديد  ولها  ( ال�حة  تومتيبو   �� مختلفة  أ�شطة  هيّمستا  Tomteboتوجد  مدرسة   �� الر�اضة  صالة  فوق   (

 من تنظيم املدرسة.وهذه األ�شطة ليست  ).Hemmestaskolanس�والن (

 

 اإلجازات 

املدرسية.  العطالت  خالل  املدرسة  من  بإجازة  التالميذ  طلب  يتمّتع  تقديم  فيجب  األخرى  األوقات   �� إجازة  أخذ  إ��  ا�حاجة  أما 

 إ�� املشرف.  خاّص �شأ��ا إ�� املشرف أو املدير.
ً
م الطلب خطّيا  وُ�قدَّ

خالل   مفتوحة  املدارس  أطفال  رعاية  دار  تقديم  ت�ون  األمور  أولياء  ع��  يجب  ولكن   
ً
سّنا األصغر  لألطفال  املدرسية  اإلجازات 

 الطلب قبل وقت مناسب.

 

 الفر�ق املشرف ع�� �حة التالميذ

اجتماعية،   ومرشدة  املدرسة،  ممرضة  من  يت�ّون  التالميذ  �حة  ع��  مشرف  فر�ق  فارمدو  لبلدية  تا�عة  مدرسة  �ل   �� يوجد 

متخ أو  ومدّرس  تر�وي،  املدرسة.خصائي  مدير  مساعد  إ��  باإلضافة  وم�ي،  درا��ي  ومرشد  طبيب  ّصص،  يوجد  كما 

 وأخصائي نف��ي تا�ع�ن للمدرسة وهما ُمتاحان أثناء العمل ولكن مقّرهما ليس �� مدرسة معينة. 

 

مهم.
ّ
و�عل التالميذ  تطّور  يخّص  فيما  للمعلم�ن  ال��بو�ة  الكفاءة  استكمال  هو  الفر�ق  هذا  مهمة  ا إن  املعلم�ن ويعمل  مع  بيد   

ً
يدا لفر�ق 

 و�ا�� أعضاء طاقم املدرسة للمساهمة �� إيجاد وضع �علي�ي إيجا�ي للتالميذ قدر اإلم�ان.



 

 

 استمارات لتعبئ��ا و�سليمها للمدرسة
 

) الطارئة  ا�حاالت  مع  )SOS-blankettاستمارة  أمره  وأولياء  التلميذ  عنوان  حول  معلومات  ع��  تحتوي  استمارة  و��  رقم  : 

فوتوغرافية.  الهاتف. وصورة  السباحة  ومهارات  باألدو�ة  املتعلقة  األسئلة  عن   
ً
أيضا ف��ا  اإلجابة  تتّم  �سليم  كما  يجب 

 االستمارة إ�� املشرف.

 

ا�خاصة دينية.ا�ِحمية  ألسباب  أو  ا�حساسية  �سبب  خاص  لغذاء  بحاجة  التلميذ  �ان  إذا  إ��   :  االستمارة  �سليم  يجب 

 املشرف.

 

رعاي ن)دار  (�لوّ�ِ النادي  املدارس/  أطفال  طلب  ة  تقديم  السادس  إ��  األول  من  والصفوف  التمهيدي   
ّ

الصف  �� للتالميذ  يمكن   :

 يجب �سليم االستمارة إ�� املشرف. ل�حصول ع�� م�ان �� دار رعاية أطفال املدارس وأ�شطة النادي.

 

جها  ا�حاسوب:  باستعارة  للتالميذ  ُ�سمح  الرا�ع   
ّ

الصف من  �عليمية.ابتداًء  �أداة  حاسوب  والتالميذ   ز  األمور  أولياء  يقوم  أن  يجب 

األمور.   أولياء  ع��  الصّدد  هذا   �� املسؤولية  تقع  العقد.  ع��  التوقيع  إ��  إضافة  االستعارة  ف��ة  أثناء  السار�ة  القواعد  بقراءة   
ً
معا

 و�جب �سليم االستمارة إ�� املشرف.

 

األمّ  اللغة  �عدة  �عليم  ر 
ّ
متوف كب��.:  �ش�ل  بھ  وُ�و��ى  تطّور  لغات  ع��  و�يجا�ي  وا�ح  أثر  لھ  األّم  اللغة  �عليم  أن  األبحاث  ُتظهر 

 معارف التلميذ �� جميع املواد الدراسية. 

هذه    �� درجات  ع��  ا�حصول  للتلميذ  و�مكن  املادة،  لهذه  �عليمية  وخطط  دراسية  خطط  وفق  التعليم  هذا  و�جري 

 املادة. 

 ُيرَسـل الطلب إ��:

Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg 

 

ا�حافلة:  فارمدو.  بطاقة  بلدية  لدى  ا�حافلة  بطاقة  ع��  ا�حصول  طلب  بتقديم  بأنفسهم  األمور  أولياء  الذين   يقوم  والتالميذ 

مسافة   ضمن  أغلب    4�سكنون   �� ا�حافلة  بطاقة  ُيمنحون  ال  املدرسة  عن  منح  ا�حاالت.كيلوم��ات  ع��  املوافقة  تمّت  و�ذا 

 البطاقة فيجري جل��ا من القسم اإلداري �� املدرسة. 

 

 

 للمز�د من املعلومات 
 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/det-har-ar-den-svenska-skolan 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/organisera-mottagande-och-

utbildning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan (2020-09-07) 

skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/stod-for-nyanlanda-elever (2020-09-07) 

https://www.skolverket.se/download/18.192dfce916aff44f9af6a4/1560325112335/F%C3%B6rslag%20l%C3%A4roplan%20grundskolan.pdf 

(2020-09-07) 

https://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.html (2020-10-05) 

https://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.html
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