
 این است سیستم مکاتب سویدنی

از فصل خزان این می باشد.    . کودکستان اختیاری اورا شامل کودکستان کنیدد که  یمیتوان  زمانیکه طفل شما یک ساله شد
ساعت بوده و   ۱۵سال طفل شما که عمرش سه سال باشد حق دارد که شامل کودکستان عمومی گردد. کودکستان عمومی  

 بدون فیس می باشد. 

غاز می کند.  
ٓ
مادگی را ا

ٓ
مادگی، شاگرد میتواند که مکـتب ابتدائيه یا کدام از عمر شش سالگی شاگرد صنف ا

ٓ
بعد از صنف ا

سال است یک محل ساعتیری قبل و بعد از اوقات   ۱۳الی    ۶برای شاگردهایکه عمر شان بین  شکل متبادل انرا شروع کند.  
ای معنادار مکـتب وجود دارد که در ضمن همین محل در اوقات تعطیلی مکـتب هم باز می باشد و برای شاگردان فعالیت ه

 فیس این پیشکش به عاید سرپرست شاگرد ارتباط دارد. را پیشکش می کند. 

از صنف امادگی الی صنف نهم باید مکـتب   قانون بدین معناست که شاگرد  ما در سویدن قانون وجوب مکـتب داریم، این
فقط سرپرست شاگرد می شود.  اگر شاگرد مریض باشد باید برای هر روز غیر حاضری او به مکـتب درخواست داده  برود. 

 در رابطه به مریضی شاگرد درخواست بدهد. درخواستی بقیه قابل اعتبار نمی باشد. تواند که 

این شاید بدین معنی بود که شرایط و ممکن است که کلتور مکـتب سویدنی از تجارب سابقی مکـتبی شما متفاوت باشد.  
 تقاضای بیشتری منتظر شاگردان و سرپرستان باشد. 

 ما از شاگردان خود چنین تقاضا داریم:

مدن در وقت معیین  •
ٓ
 ا

 تسلیم نمودن کارخانگی در وقت تعیین شده اش.  •

 مقابل دارائی، معلمین و شاگردان مکـتب.   احترام در •

 رسیدیدچگونه توانستید که به جواب این سوال  شما ادن درین مورد که  توضیح د.  ی فعال در دروس سهم گیر  •
 کمتر مهم ازین نیست که شما جواب درست بدهید. 

سهم فعال در وظایف گروپـی، تحقیقات و بحث کردن. اینکه اشخاص باهم به این دلیل همکاری می کنند که  •
 همگی به یک هدف برسند. 

رابر مهم است با مضامین عملی بطور مثال علم خانگی، رسم و موسیقی. این نوع مضامین یک بسهم گیری در   •
 . مضامین مفکوراتی 

ای هر دو بر یک همکاری مثبت بین مکـتب و خانه  مکـتب در ارتباط باشند.    ا ادارهٔ از سرپرستان توقوع می شود که ب 
شما در درست اول با به همین دلیل در مورد امور بزرگ و کوچک باهم در ارتباط شوید.  جانب قابل التفات است.  

 نگران شاگرد تماس می گیرید. 

 

 

 

 



 ارزش کار اساسی 

موزش باید در رابطه به  احترام مستحکم اساسات و پروژه مکـتب باالی اساس دیموکراسی و رهبری معلمین بنا است.  
ٓ
ا

نها   بر   سوئد  جامعه  که  دموکراتیک  اساسی  ارزشهای  و  به حقوق بشر، حقوق 
ٓ
 بوده، بنا باشد.   متکی   ا

زن و مرد و در ضمن انسجام بین بشر از مفکوراتی باشد که به شاگرد د، مساوات بین نهمه انسانها ارزش مساویانه دار 
موزش در مکـتب باید بنا به فرقه گرايــی نباشد. منتقل و شکل سازی شود.  
ٓ
 ا

مکـتب باید همان حقوق را به شاگردان مفکوره سازی و منتقل نماید کدام حقوقی را که کنونسون ملل متحد در رابطه به 
 ه است (کنونسون اطفال). حقوق اطفال منتخب نمود

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 معلومات در رابطه به مکاتب کمون ورمدو   

 مکاتب کمون ورمدو  

 ) مکاتب خصوصی وجود دارد. 4) عدد مکاتب دولتی و چهار (10در کمون ورمدو ده (

 شکل راندن  محل نام
 خصوص  کوستافز بیری  مکـتب و کودکستان انتی ستیال 

 دولتی  اینگروو  مکـتب بروونس
 دولتی  گوستافز بیری  مکـتب فارشتاویکن

 دولتی  اینگروو  مکـتب فوگل ویکس 
 خصوصی   ورمدو لندت مکـتب گرانتومتا و مونتسوری 

 دولتی  ورمدو لندت مکـتب هیمیستا 
 دولتی  ورمدو لندت  مکـتب کولس ویدز

 دولتی   ورمدو لندت مکـتب شیرک 
 خصوصی  اینگروو  اکادمی لیمشاگا 

 خصوصی  گوستاوز بیری  کودکستان لیر مکـتب و 
 دولتی  گوستاوز بیری  مکـتب مونک مورا 

 دولتی   ورمدو لندت مکـتب ویکس 
 دولتی   یورو/ستاوز نیس/ اوور مکـتب خیر گورد ورمدو 

 دولتی   گوستافس بیری  مکـتب اووس بی 
 

ماد در مکاتب هیمی
ٓ
موزش کمتر یاد می  ستا و خیر گوردز سکوال صنوف ا

ٓ
گی وجود دارد که شاگردان می تواند در صنف بنشینند که بنام گروپ ا

 اوقات بقیه شاگرد به صنف بزرگ خود بر می گردد. شود و یک بخش روز مکـتب می باشد. 

 تعدیل کننده  

تعدیل کنندٔه کمون را مالقات می کنند.   همه شاگردان جدید و سرپرستان در رابطه به نقشه گذاری لسان و تجارب قبلی مکـتب شاگرد، یکی از
ی  نتایج این نقشه گذاری به مکـتب امکاناتی خوبی را در رابطه به جابجا کردن شاگرد در مکـتب را مساعد می کند و در ضمن برای معلم امکانات

 را مساعد می کند که دورس خود را مطابق سطح علم و نیاز شاگرد عیار کند.  

 نگران/ مٔسول صنف 

نگران/ مٔسول صنف رشد علمی و نگران/ مٔسول صنف یک جنبٔه مهم برای شاگرد می باشد و یک ارتباط بین مکـتب و خانه هم می باشد. 
 در قبال نیاز های مخصوصه و ایجاد شده را بدوش دارد. صنف مٔسولیت نگران/ مٔسول اجتماعی شاگرد را تعقیب می کند. 

مادگی و سویدنی بحیث زبان دی
ٓ
 گرصنف ا

مادگی 
ٓ
 صنف ا

مادگی می رود یک حصٔه دروس خود را در گروپ درسی دیگر بدون صنف عادی اش میخواند. 
ٓ
مادگی یک شاگرد که به صنف ا

ٓ
مقصد از صنف ا

موزش در صنف   ند تا بتواند که دروس بعدی خود رااین است که شاگرد باید در لسان سویدنی رشد ک
ٓ
در صنف عادی تعقیب کند. معیاد اکـثر ا

 امادگی تا دو سال می باشد.  



 سویدنی بحیث زبان دیگر  

، پس براینکه رشد زبان سویدنی انها دیگر  را درک کرده بتوانند نف بزرگشاگردانیکه در لسان سویدنی فهم کافی دارند و میتوانند که دروس ص
بان دیگر همان قدر پالن کورس لسان سویدنی بحیث ز .پیشکش می شود برای انها نی بحیث زبان دیگردروس لسان سوید  هم عمق پیدا کند،
 اما شاگرد نظر به زبان مادری دیگر ارزیابی می گردد.  مهم می باشد  مضمون سویدنی  مهم است طوریکه

 ارتباط بین خانه و مکـتب 

نتی در ارتباط می باشند که یک جای مکـتب یا بنام سکول سوفت یاد می  مکاتب کمون با شاگردان و سرپرستان از طریق یک سیستم انتر 
ارتباط گرفته می توانید و رشد تعلیمی طفل   نگران/مٔسول صنفشود. که شما می توانید از ان طریق غیر حاضری مریضی، ارتباط گرفتن با 

 تانرا بشکل قضاوت، ارزیابی و نتایج تعقیب کرده بتوانید.  

در جریان این جلسات تعیین می کند. جلسات رشد نیز اوقات را در سکول سوفت که شما معیین کرده اید در رابطه به نگران/مٔسول صنف 
 د و شما اگر بحیث سرپرست کدام سواالت دارید انرا مطرح کرده می توانید. شما از حاالت مکـتب و مضامین ها باخبر می شوی

این نوع جلسات معلومات عمومی را دربر دارند که از  اگاه شوید. جلسٔه والدین سافت شما نیز میتوانید که از معلومات در پروگرام سکول 
 طرف مدیر مکـتب به سرپرستان داده می شود.  

 

ورده می توانید. 
ٓ
 معلومات ورودی پروگرام را شما از پذیرش مکـتب بدست ا

 

 فعالیت بعد از مکـتب 

 در ادغام هم کمک می کند. 
ً
به همین فعالیت ها بعد از اوقات مکـتب شاگرد را در رشد لسان تقویه کرده اما نیز در ارتباط اجتماعی و ضمنا

برای شاگردان خوردتر از صنف  صنفیان خود یکجا در مکـتب بمانند.  ات مکـتب با همدلیل این یک عمل مثبت است که شاگرد بعد از اوق
همین  ) 6() و شش  5)، پنج (4ای شاگردان بزرگ از صنوف چهار () فعالیت بنام اوقات فارغ پیشکش می شود و بر 3امادگی الی صنف سه ( 

 نوع فعالیت ها داده می شود که بنام کلوبن مسمی است.  

ه خود را در یک سپورت مصروف کند بطور مثال فوتبال. حرکت دادن وجود نیز برای شان بزرگ است بهتر است کیبرای شاگردانی که عمر 
یک محل فعالیت های متفاوت می باشد  تومتی بورا هم در خود پنداشته می باشد.  تصحت یک عمل خوبی است و نیز دیگر بخش های مثب

 این فعالیت های است که مکـتب انرا تنظیم نمی کند.   که باالی سالون سپورت در مکـتب هیمیستا قرار دارد.

 

 تعطیل 

شاگردان در وقت تعطیلی رخصت می باشند. اگر نیاز رخصت در وقت عادی مکـتب باشد درانصورت باید به نگران صنف یا مدیر درخواست  
در اوقات تعطیلی مکـتب سالونهای ساعتیری برای اطفال کم عمر باز می یک درخواست تحریری به نگران صنف سپرده می شود. داده شود. 

 رست باید پیش از پیش برای این فرصت درخواست بدهید. باشد، اما شما بحیث سرپ

 

 تیم صحی شاگرد 

کمون ورمدو یک تیم صحی برای شاگرد میسر می باشد که این تیم متشکل از پرستار مکـتب، شخص کمکی، پیداگوگ    در هر مکـتب دولتی
کـتب و روانشناس مکـتب در وظیفه اش داکـتر م مخصوص،  معلم مخصوص، رهنمای درسی و وظیفوی و در ضمن معاون مدیر می باشد.

 حاضر می باشد اما در یک مکـتب مخصوص جابجا نمی باشند.  



ر وظیفٔه تیم مذکوره پوره نموده لیاقت پیدگوگی معلمین در رابطه به رشد شاگردن و تعلیم می باشد. معلمین و کارمندان مکـتب با هم یکجا د
مورش شاگردان کار می کنند.  

ٓ
 این تیم برای حالت مثبت تعلیمی و امکانات ا

 

 شود.   ه هایکه خانه پوری گردیده و تسلیم میفورم

درس شاگرد و سرپرست ثبت می باشد.  –یس ایس او ا -فورم
ٓ
درین فورم نیز جوابات در رابطه به  یک فورم است که دران شمارٔه تلیفون و ا

 دوا/شنا/عکس هم داده می باشد.  

 د.  یاگر شاگرد به علت الرجی یا مذهب نیاز به خوراک مخصوص دارد درانصورت باید یک درخواست را به مدیر تسلیم کن -خوراک مخصوص

   می توانند که در رابطه به جای خانی ساعتیری و کلب درخواستی تسلیم کنند. 6الی   1شاگردان صنوف امادگی و از سال  -ساعتیری/کلب

سرپرست و شاگرد هر دویش باید قواعد  از صنف چهارم شاگرد می تواند که یک کمپیوتر را بطور یک الٔه اموزشی امانت بگیرد. کمپیوتر: 
 یوتر را خوانده و بعدًا باید امضا نمایند. درین مورد سرپرست مٔسول می باشد. فورمه به مدیر تسلیم می شود.  قرضداری کمپ

 

اثر واضح و مثبت روس زبان مادری که دتحقیقات واضح کرده . شکش شده و به شدت تلقین هم می گرددچندین زبان پی -دروس زبان مادری 
و ازین رو شاگرد در یک   پیش می رود برای مضمون ی و پالن مضامینوس طبق پالن کورسدر را باالی رشد اموزش در همه مضامین می کند. 

 مضمون نمرات می گیرد.  

درس ذیل ارسال می گردد. 
ٓ
 درخواست به ا

Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg 

کیلو   4شاگردانی که در حدود به کمون ورمدو درخواست می کند. سرپرست خودش در رابط به کارت ترانسپورتی بس  -کارت ترانسپورتی بس
اگر کارت ترانسپورتی بس تائید گردید درانصورت شما میتوانید که  متر از مکـتب زندگی می کنند اکـثره اوقات برایشان کارت داده نمی شود. 

ورید. 
ٓ
 کارت مذکوره را از پذیرش بدست بیا

 برای مطالعٔه بیشتر

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/o 
rganisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan (2020-09-07) 
 
www.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) 
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