
 ھستند  اینگونھ سوئد مدارس

 
 داوطلبانھ کودکستان بھ رفتن . برود  کودکستان بھ تواندمی باشد داشتھ تکمیل یکسال کھ زمانی از شما فرزند
 .برود عمومی کودکستان بھ دارد حق کند،می تکمیل را خود سال سھ شما فرزند کھ سالی پاییزھمان از .است

 . باشدمی رایگان و بوده ھفتھ در حضور ساعت ۱٥ دربرگیرنده عمومی کودکستان
 

 یا دبستان در کودک آمادگی، کالس  بعداز .کندمی آغاز را) دبستانی پیش( آمادگی کالس آموزدانش سالگی ٦ از
 خانھ سال ۱۳ الی ٦ بین آموزاندانش برای . نمود خوھد تحصیل بھ شروع آن معادل مدرسھ ھایشکل دیگر
 بھ و است باز مدارس تعطیالت در ھمچنین و مدرسھ، زمان بعداز ھم و قبل ھم کھ دارد وجود فراغت أوقات

 درآمد برمبنای آن ھزینھ . نمایدمی  ارائھ را ارزشی با ھایفعالیت آنھا
 .گرددمی تعیین سرپرستان

 
 باید آموزاندانش  آن برمبنای کھ دارد وجود یقانون کھ معنا این بھ دارد، وجود تحصیل بھ بودن مکلف سوئد در
 آموزدانش کھ روزی ھر برای باید باشد بیمار  آموزیدانش گرا . بروند مدرسھ بھ  ۹ کالس تا آمادگی کالس از
 بدلیل غیبت توانندمی کھ باشندمی کودک سرپرستان تنھا این  .شود بیماری اعالم مدرسھ بھ باشدمی منزل در

 .باشدنمی موجھ بیماری اعالم موارد سایر .دھند عاطال  را بیماری
 

 . باشد  داشتھ تفاوت مدارس از شما گذشتھ تجارب  با است ممکن سوئدی مدارس فرھنگ
 ھم و آموزاندانش برای ھم دیگری انتظارات و شروط کھ باشد آن دربرگیرنده است ممکن امر این

 .باشد داشتھ وجود سرپرستان
 

 :آموز نشدا کھ داریم انتظار ما
 .بیاید سروقت ●
 .دھد تحویل  سروقت را خود تکالیف ●
 .شود قائل احترام خود ھایھمکالسی و آموزگاران برای مدرسھ، اموال برای ●
 برسد جواب یک بھ تا کرده فکر فرد  چگونھ آنکھ تشریح .باشد داشتھ مشارکت  فعاالنھ ھاسرکالس در ●

 . بدھد درست پاسخ یک فرد کھ دارد اھمیت اندازه ھمان بھ حداقل
 ھدف یک بھ رسیدن برای فرد اینکھ .نماید شرکت ھابحث و ھابررسی گروھی، کارھای در فعاالنھ ●

 .نماید ھمکاری
 ھمان بھ دروس این .موسیقی و تصویر خانگی، علوم نمونھ بعنوان کند، شرکت عملی دروس در ●

 . باشندمی نظری دروس اھمیت
 
 

 ھر نفع بھ خانھ و مدرسھ بین خوب ھمکاری یک  .نمایند برقرار ارتباط مدرسھ با کھ رودمی انتظار سرپرستان از
) Mentor( سرمعلم .بگیرید تماس ما با کوچک و بزرگ مسائل مورد در ھم دلیل بھمین .باشدمی طرف دو
 . بگیرید تماس باید ایشان با اول وحلھ در کھ است فردی آموزنشدا



 ارزشی  مبانی روی  بر  کار
 اینگونھ نیز آموزگاران رھبری و بوده استوار دموکراسی مبانی روی بر آن وظایف و مدرسھ ارزشی مبانی

 . باشدمی
 جامعھ کھ باشد دمکراتیکی اساسی ھایارزش و بشر حقوق کننده تعمیق و دھنده انتقال بایستی تحصیالت

 .است گردیده بنا آنھا برمبنای سوئد
 

 کھ ھستند ھاییارزش ھاانسان بین ھمبستگی  ھمچنین مردان، و  زنان بین رابریب ھا،انسان ھمھ برابر ارزش
 .باشد غیرمذھبی باید مدرسھ در تدریس . دھد انتقال و داده فرم باید مدرسھ

 
) کودک کنوانسیون( شده  ذکر کودک حقوق مورد در ملل سازمان کنواسیون در کھ حقوقی و ھاارزش باید مدرسھ

 . دھد الانتق و داده فرم را
 
 

 



 Värmdö کمون در مدارس مورد در  اطالعات
 

 Värmdö کمون در مدارس
 . دارد جودو (Fristående) آزاد دبستان چھار و (Kommunal) کمونی دبستان ده Värmdö کمون در

 

 
 
 

 کھ دارد وجود ابتدایی ھایکالس Värmdö skärgårdsskola ھمچنین و Hemmestaskolan در
 سایر در آموزاندانش .روندمی تحصیلی کوچک گروه یک بھ درسی روز از بخشی در آموزاندانش  آن در

 . روندمی خود بزرگ ھایکالس بھ درسی اوقات
 

 کننده  ھماھنگ
 تا کنندمی مالقات ونکم ھایکننده ھماھنگ از یکی  با  آنھا سرپرستان و سوئد بھ وارد تازه آموزاندانش ھمھ
 نتیجھ . نمایند شرکت مدرسھ در تحصیل و زبان زمینھ در آموزدانش قبلی ھایتجربھ بررسی جلسھ یک در
 امکان این آموزگاران بھ ھمچنین و دھدمی را مناسب جای تعیین امکان مدرسھ بھ  تحصیلی سوابق بررسی این
 . نماید تنظیم آموزانشد نیاز و دانش سطح براساس را تدریس کھ دھدمی را

 

 کالس  آموزگار/ سرمعلم
 آموزگار/ سرمعلم .باشد می خانھ و مدرسھ میان پیوندی و آموزدانش تماس مھمترین کالس آموزگار/ سرمعلم
 اقداماتی مسئولیت کالس آموزگار/ سرمعلم .کندمی دنبال  را آموزدانش اجتماعی پیشرفت و علمی پیشرفت کالس

 . شودمی گذاشتھ  اجرا مرحلھ بھ آنھا، آمدن پیش  یا  ویژه نیازھای وجود صورت  در ھک دارد برعھده را
 

 دوم  زبان بعنوان  سوئدی و آمادگی کالس
 آمادگی  کالس
 از خارج کوچک درسی گروه یک در را خود تحصیل از بخشی رودمی آمادگی کالس بھ کھ آموزیدانش

 FBK آمادگی کالس از ھدف . داد خواھد انجام دارد، تعلق آن بھ آموزدانش کھ کالسی



 بزرگ کالس در یلتحص بھ را خود بتواند تا نماید کسب سوئدی زبان زمینھ در کافی دانش آموزدانش اینکھ
 .نماید تحصیل  FBK در تواندمی سال ۲ حداکثر  آموز دانش ھر .برساند

 
 دوم زبان بعنوان سوئدی

 نمایند، استفاده بزرگ کالس  در تدریس از بتوانند کھ دارند سوئدی زبان زمینھ در کافی  دانش کھ آموزانیدانش بھ
 پیشرفت و داده تعمیق را خود سوئدی زبان تا شودمی داده دوم زبان بعنوان سوئدی کالس در تحصیل امکان
  آموزدانش اما باشدمی" سوئدی" درسی مضمون معادل دوم، زبان بعنوان سوئدی درسی برنامھ . دھند

 .گرفت خواھد قرار تشخیص مورد دیگری،  مادری زبان اساس بر
 

 مدرسھ و خانھ بین  مکاتبات
 بنام مدرسھ، پالتفرم یک اصطالح بھ وب، تحت ابزار یک طریق از سرپرستان و آموزاندانش با کمون مدارس

Schoolsoft آموزگار/ سرمعلم با نموده، بیماری بدلیل غیبت اعالم توانیدمی شما آنجا در . نمایندمی مکاتبھ 
 . نمایید  دنبال نمرات و تشخیص ارزیابی، شکل بھ را خود فرزند علمی پیشرفت و گرفتھ تماس کالس

 شما کھ دھدمی قرار آنجا در تحصیلی پیشرفت جلسات برای را ھاییوقت ھمچنین کالس زگارآمو/ سرمعلم
 ھایدرس در گذرد،می مدرسھ در آنچھ از جلسات این در .نماییدمی رزرو را آنھا  Schoolsoft در

 .نمایید می مطرح  را آنھا ھم دارید ھاییپرسش سرپرستان شما اگر و شویدمی باخبر مختلف،
 

 اطالعات جلسات این . نمود  خواھید دریافت والدین جلسات  مورد در ھم اطالعاتی Schoolsoft در ھمچنین
 . باشدمی سرپرستان شما برای مدارس مدیران سوی از عمومی

 
 . نماییدمی دریافت مدرسھ دفتر از را سیستم بھ ورود برای الزم اطالعات

 
 مدرسھ بعداز ھایفعالیت
 اجتماعی ھایتماس ھمچنین و زبانی پیشرفت بھ مدرسھ بعداز ھایفعالیت

 با مدرسھ وقت پایان بعداز آموزدانش کھ باشد خوب است ممکن دلیل بھمین .کنندمی کمک ھمپیوستگی و
 کالس تا دبستان پیش آمادگی کالس  در ترپایین سنین آموزاندانش برای . بماند باقی مدرسھ در خود ھایھمکالسی

 ارائھ مشابھی ھایفعالیت ٦ و ٥ ،٤ ھایکالس در بزرگتر آموزاندانش برای و شودمی  ارائھ تفراغ اوقات ۳
 .گویندمی Klubben آن بھ کھ شودمی

 
 .فوتبال تمرین نمونھ بعنوان باشد، خوب ورزش یک در کردن شرکت  است ممکن باالتر سنین در

 Tomtebo . دارد ھم دیگری مزایای ینھمچن  و  باشدمی خوب  نیز سالمتی برای بدنی فعالیت داشتن
 مختلف ھایفعالیت  برای دارد، قرار  Hemmestaskolan در ورزش سالن باالی در کھ
 . کندنمی برگزار مدرسھ را ھافعالیت این . باشدمی

 

 ھا تعطیلی
 بایستی دیگر ھایزمان در تعطیلی بھ نیاز صورت در . باشندمی تعطیل مدرسھ، تعطیالت  طول در آموزاندانش
 بھ  کتبی درخواست . نمود درخواست  مدیر یا سرمعلم نزد

 . گرددمی تسلیم سرمعلم



 وجود این با اما است  باز ترپایین سنین در آموزاندانش برای فراغت اوقات مرکز مدرسھ تعطیالت طول در
 .نمایید درخواست آن برای کافی، فرصتی در آموزدانش سرپرستان بعنوان شما بایستی

 

 آموزان دانش تندرستی تیم
 مدرسھ، پرستار شامل کھ دارد وجود آموزاندانش تندرستی تیم یک Värmdö کمون در کمونی مدرسھ ھر در

 مدرسھ معاون ھمچنین و شغلی و تحصیلی راھنمای متخصص، کپزش ویژه، مربی اجتماعی، مددکار
 خاص مدرسھ یک در  اما باشندمی دسترس در مربوطھ امور در مدرسھ روانشناس و مدرسھ پزشک . باشدمی

 . اندنشده  داده قرار
 

 تکمیل را آموزاندانش یادگیری و پیشرفت مورد در آموزگاران تربیتی ھایمھارت کھ است آن تیم این وظیفھ
 حد تا یادگیری شرایط یک ایجاد بھ تا کندمی تالش مدرسھ کارکنان سایر و آموزگاران با ھمراه تیم این .نمایند
 . رساند یاری آموزان دانش برای مثبت امکان

 
 

 شود  داده تحویل و شده پر باید کھ ھاییفرم
 

 و  نشانی مورد در اطالعات با فرمی - SOS-blankett فرم
/ شنا در مھارت/ داروھا مورد در ھاییپرسش بھ آن در .باشدمی او سرپرستان و آموزدانش تلفن شماره 

 .شود داده تحویل سرمعلم بھ باید فرم این .شودمی داده پاسخ ھم عکس
 

 بھ باید فرم این .دارد ایویژه تغذیھ بھ نیاز مذھبی مسائل یا آلرژی بدلیل آموزدانش اگر - ویژه تغذیھ
 .شود داده تحویل سرمعلم

 
 توانند می  ٦ تا ۱ ھایکالس و دبستانی پیش آمادگی کالس آموزاندانش - Klubben/ فراغت اوقات

 .شود داده تحویل سرمعلم بھ باید فرم این .نمایند  Klubben مجموعھ و اوقات خانھ در جا درخواست
 

 و سرپرستان . نمایند دریافت یادگیری ابزار بعنوان را رایانھ یک  توانندمی آموزاندانش ٤ کالس از - رایانھ
 را مربوطھ قرارداد ھمچنین و  نموده مطالعھ را رایانھ گرفتن وام دوره بھ مربوط مقررات ھم با بایستی آموزدانش

 سرپرستان. نمایند امضاء
 .شودمی داده تحویل لمسرمع بھ  مذکور فرم. باشندمی مسئول

 
 تدریس کھ دھدمی نشان ھاپژوھش .شودمی توصیھ بشدت و شودمی  ارائھ زبان چندین بھ - مادری زبان تدریس

 . دارد درسھا ھمھ در آموزدانش علمی پیشرفت روی بر مثبت و  آشکار تاثیری مادری زبان
 شودمی انجام درسی مضمون این برای درسی ھایطرح و درسی برنامھ براساس کالس این در تدریس

 . بگیرد نمره درس این در آن گذراندن از پس تواندمی آموزدانش و
 :گرددمی ارسال زیر آدرس بھ درخواست

Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg 



 . نمایندمی اتوبوس کارت درخواست Värmdö کمون نزد خودشان سرپرستان -اتوبوس کارت
 دریافت اتوبوس کارت موارد بیشتر در کنند،می زندگی مدرسھ از کیلومتری ٤ شعاع در کھ آموزانیدانش
  مدرسھ دفتر از را آن  شود موافقت اتوبوس کارت دادن قرار اختیار در با اگر . کنندنمی

 .ردیدگ خواھد دریافت
 
 

 :بیشتر مطالب  مطالعھ  برای
 

skolan-svenska-den-ar-har-tps://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/detth 
 

-elevers-och-barn-skolan/nyanlanda-organisera-och-ttps://www.skolverket.se/skolutveckling/ledah
( grundskolan-i-elever-nyanlanda-av-utbildning-och-ttagandemo-ganisera r utbildning/o07-09-2020( 

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

 

 ttps://www.skolverket.se/download/18.192dfce916aff44f9af6a4/1560325112335/F%C3%B6rslag%20l%C3%h
( 4roplan%20grundskolan.pdf A07-09-2020( 

 

 lttps://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.htmh
(2020-10-05( 

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
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/download/18.192dfce916aff44f9af6a4/1560325112335/F%C3%B6rslag%20l%C3%A4roplan%20grundskolan.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.192dfce916aff44f9af6a4/1560325112335/F%C3%B6rslag%20l%C3%A4roplan%20grundskolan.pdf
https://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.html
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