
این است سیستم مکاتب سویدنی
کنید. کودکستانزمانیکھ طفل شما یک سالھ شد میتوانید کھ اورا شامل کودکستان
سھ سال باشد حق دارداختیاری می باشد. از فصل خزان این سال طفل شما کھ عمرش

میفیسبدونوبودهساعت١۵عمومیکودکستانگردد.عمومیکودکستانشاملکھ
باشد.

از صنف آمادگی، شاگرداز عمر شش سالگی شاگرد صنف آمادگی را آغاز می کند. بعد
کند. برای شاگردھایکھ عمرمیتواند کھ مکتب ابتدائیھ یا کدام شکل متبادل انرا شروع

داردوجودمکتباوقاتازبعدوقبلساعتیریمحلیکاستسال١٣الی۶بینشان
باشد و برای شاگردانکھ در ضمن ھمین محل در اوقات تعطیلی مکتب ھم باز می

بھ عاید سرپرست شاگردفعالیت ھای معنادار را پیشکش می کند. فیس این پیشکش
ارتباط دارد.

معناست کھ شاگرد از صنفما در سویدن قانون وجوب مکتب داریم، این قانون بدین
باشد باید برای ھر روز غیراگر شاگرد مریضامادگی الی صنف نھم باید مکتب برود.

می تواند کھ در رابطھحاضری او بھ مکتب درخواست داده شود. فقط سرپرست شاگرد
نمی باشد.بھ مریضی شاگرد درخواست بدھد. درخواستی بقیھ قابل اعتبار

شما متفاوت باشد. این شایدممکن است کھ کلتور مکتب سویدنی از تجارب سابقی مکتبی
و سرپرستان باشد.بدین معنی بود کھ شرایط و تقاضای بیشتری منتظر شاگردان

ما از شاگردان خود چنین تقاضا داریم:

آمدن در وقت معیین●
تسلیم نمودن کارخانگی در وقت تعیین شده اش.●
احترام در مقابل دارائی، معلمین و شاگردان مکتب.●
چگونھ توانستید کھسھم گیری فعال در دروس. توضیح دادن درین مورد کھ شما●

جواب درست بدھید.بھ جواب این سوال رسیدید کمتر مھم ازین نیست کھ شما
اشخاص باھم بھ اینسھم فعال در وظایف گروپی، تحقیقات و بحث کردن. اینکھ●

دلیل ھمکاری می کنند کھ ھمگی بھ یک ھدف برسند.
موسیقی. این نوعسھم گیری در مضامین عملی بطور مثال علم خانگی، رسم و●

مضامین یک برابر مھم است با مضامین مفکوراتی.

باشند. یک ھمکاری مثبتاز سرپرستان توقوع می شود کھ با ادارٔه مکتب در ارتباط
ھمین دلیل در مورد اموربین مکتب و خانھ برای ھر دو جانب قابل التفات است. بھ



بزرگ و کوچک باھم در ارتباط شوید. شما در درست اول با نگران شاگرد تماس می
گیرید.

ارزش کار اساسی

بنا است. آموزشاساسات و پروژه مکتب باالی اساس دیموکراسی و رھبری معلمین
و ارزشھای اساسیباید در رابطھ بھ  احترام مستحکم بھ حقوق بشر، حقوق

دموکراتیک کھ جامعھ سوئد بر آنھا متکی بوده، بنا باشد.

و در ضمن انسجام بینھمھ انسانھا ارزش مساویانھ دارند، مساوات بین زن و مرد
شود. آموزش در مکتب بایدبشر از مفکوراتی باشد کھ بھ شاگرد منتقل و شکل سازی

بنا بھ فرقھ گرایی نباشد.

نماید کدام حقوقی را کھمکتب باید ھمان حقوق را بھ شاگردان مفکوره سازی و منتقل
است (کنونسون اطفال).کنونسون ملل متحد در رابطھ بھ حقوق اطفال منتخب نموده



معلومات در رابطھ بھ مکاتب کمون ورمدو
مکاتب کمون ورمدو

دارد.وجودخصوصیمکاتب)4(چھارودولتیمکاتبعدد)10(دهورمدوکموندر

شکل راندنمحلنام
خصوصکوستافز بیریمکتب و کودکستان انتی ستیال

دولتیاینگروومکتب بروونس
دولتیگوستافز بیریمکتب فارشتاویکن



دولتیاینگروومکتب فوگل ویکس
خصوصیورمدو لندتمکتب گرانتومتا و مونتسوری

دولتیورمدو لندتمکتب ھیمیستا
دولتیورمدو لندتمکتب کولس ویدز

دولتیورمدو لندتمکتب شیرک
خصوصیاینگروواکادمی لیمشاگا

خصوصیگوستاوز بیریمکتب و کودکستان لیر
دولتیگوستاوز بیریمکتب مونک مورا

دولتیورمدو لندتمکتب ویکس
دولتییورو/ستاوز نیس/ اوورمکتب خیر گورد ورمدو

دولتیگوستافس بیریمکتب اووس بی

دارد کھ شاگردان می تواند در صنفدر مکاتب ھیمیستا و خیر گوردز سکوال صنوف آمادگی وجود
روز مکتب می باشد. اوقات بقیھ شاگردبنشینند کھ بنام گروپ آموزش کمتر یاد می شود و یک بخش

بھ صنف بزرگ خود بر می گردد.

تعدیل کننده

لسان و تجارب قبلی مکتب شاگرد، یکی ازھمھ شاگردان جدید و سرپرستان در رابطھ بھ نقشھ گذاری
گذاری بھ مکتب امکاناتی خوبی را در رابطھ بھتعدیل کنندٔه کمون را مالقات می کنند. نتایج این نقشھ

برای معلم امکاناتی را مساعد می کند کھجابجا کردن شاگرد در مکتب را مساعد می کند و در ضمن
دورس خود را مطابق سطح علم و نیاز شاگرد عیار کند.

نگران/ مٔسول صنف

یک ارتباط بین مکتب و خانھ ھم مینگران/ مٔسول صنف یک جنبٔھ مھم برای شاگرد می باشد و
تعقیب می کند. نگران/ مٔسول صنفباشد. نگران/ مٔسول صنف رشد علمی و اجتماعی شاگرد را
دارد.مٔسولیت در قبال نیاز ھای مخصوصھ و ایجاد شده را بدوش

صنف آمادگی و سویدنی بحیث زبان دیگر

صنف آمادگی

را در گروپ درسی دیگر بدونیک شاگرد کھ بھ صنف آمادگی می رود یک حصٔھ دروس خود
شاگرد باید در لسان سویدنی رشد کندصنف عادی اش میخواند. مقصد از صنف آمادگی این است کھ

معیاد اکثر آموزش در صنف امادگی تاتا بتواند کھ دروس بعدی خود را در صنف عادی تعقیب کند.
دو سال می باشد.

سویدنی بحیث زبان دیگر

کھ دروس صنف بزرگ را درک کردهشاگردانیکھ در لسان سویدنی فھم کافی دارند و میتوانند
پیدا کند، دروس لسان سویدنی بحیث زبانبتوانند، پس براینکھ رشد زبان سویدنی انھا دیگر ھم عمق



دیگر برای انھا پیشکش می شود. پالن کورس لسان سویدنی بحیث زبان دیگر ھمان قدر مھم است
مادری دیگر ارزیابی می گردد.طوریکھ مضمون سویدنی مھم می باشد اما شاگرد نظر بھ زبان

ارتباط بین خانھ و مکتب

انترنتی در ارتباط می باشند کھ یک جایمکاتب کمون با شاگردان و سرپرستان از طریق یک سیستم
از ان طریق غیر حاضری مریضی،مکتب یا بنام سکول سوفت یاد می شود. کھ شما می توانید

و رشد تعلیمی طفل تانرا بشکل قضاوت،ارتباط گرفتھ می توانیدنگران/مٔسول صنفارتباط گرفتن با
ارزیابی و نتایج تعقیب کرده بتوانید.

جلسات رشدکرده اید در رابطھ بھنیز اوقات را در سکول سوفت کھ شما معییننگران/مٔسول صنف
و مضامین ھا باخبر می شوید و شما اگرتعیین می کند. در جریان این جلسات شما از حاالت مکتب

بحیث سرپرست کدام سواالت دارید انرا مطرح کرده می توانید.

اگاه شوید. این نوع جلساتجلسٔھ والدیندر پروگرام سکول سافت شما نیز میتوانید کھ از معلومات
سرپرستان داده می شود.معلومات عمومی را دربر دارند کھ از طرف مدیر مکتب بھ

می توانید.معلومات ورودی پروگرام را شما از پذیرش مکتب بدست آورده

فعالیت بعد از مکتب

کرده اما نیز در ارتباط اجتماعی و ضمناًفعالیت ھا بعد از اوقات مکتب شاگرد را در رشد لسان تقویھ
است کھ شاگرد بعد از اوقات مکتب بادر ادغام ھم کمک می کند. بھ ھمین دلیل این یک عمل مثبت

)3(سھصنفالیامادگیصنفازخوردترشاگردانبرایبمانند.مکتبدریکجاخودصنفیانھم
و)5(پنج)،4(چھارصنوفازبزرگشاگردانبرایوشودمیپیشکشفارغاوقاتبنامفعالیت

است.مسمیکلوبنبنامکھشودمیدادهھافعالیتنوعھمین)6(شش

را در یک سپورت مصروف کند بطوربرای شاگردانی کھ عمر یشان بزرگ است بھتر است کھ خود
است و نیز دیگر بخش ھای مثبتمثال فوتبال. حرکت دادن وجود نیز برای صحت یک عمل خوبی

ھای متفاوت می باشد کھ باالی سالونرا ھم در خود پنداشتھ می باشد. تومتی بو یک محل فعالیت
کھ مکتب انرا تنظیم نمی کند.سپورت در مکتب ھیمیستا قرار دارد. این فعالیت ھای است

تعطیل

در وقت عادی مکتب باشدشاگردان در وقت تعطیلی رخصت می باشند. اگر نیاز رخصت
یک درخواست تحریری بھ نگراندرانصورت باید بھ نگران صنف یا مدیر درخواست داده شود.

برای اطفال کم عمر باز میصنف سپرده می شود. در اوقات تعطیلی مکتب سالونھای ساعتیری
فرصت درخواست بدھید.باشد، اما شما بحیث سرپرست باید پیش از پیش برای این



تیم صحی شاگرد

میسر می باشد کھ این تیم متشکل ازدر ھر مکتب دولتی کمون ورمدو یک تیم صحی برای شاگرد
رھنمای درسی و وظیفوی وپرستار مکتب، شخص کمکی، پیداگوگ مخصوص،  معلم مخصوص،

در وظیفھ اش حاضر می باشد امادر ضمن معاون مدیر می باشد. داکتر مکتب و روانشناس مکتب
در یک مکتب مخصوص جابجا نمی باشند.

در رابطھ بھ رشد شاگردن و تعلیم می باشد.وظیفٔھ تیم مذکوره پوره نموده لیاقت پیدگوگی معلمین
حالت مثبت تعلیمی و امکانات آمورش شاگردانمعلمین و کارمندان مکتب با ھم یکجا در این تیم برای

کار می کنند.

فورمھ ھایکھ خانھ پوری گردیده و تسلیم می شود.

و آدرس شاگرد و سرپرست ثبت مییک فورم است کھ دران شمارٔه تلیفونفورم- ایس او ایس –
ھم داده می باشد.باشد. درین فورم نیز جوابات در رابطھ بھ دوا/شنا/عکس

خوراک مخصوص دارد درانصورتاگر شاگرد بھ علت الرجی یا مذھب نیاز بھخوراک مخصوص-
باید یک درخواست را بھ مدیر تسلیم کنید.

خانیجایبھرابطھدرکھتوانندمی6الی1سالازوامادگیصنوفشاگردانساعتیری/کلب-
ساعتیری و کلب درخواستی تسلیم کنند.

را بطور یک الٔھ اموزشی امانت بگیرد.از صنف چھارم شاگرد می تواند کھ یک کمپیوترکمپیوتر:
را خوانده و بعداً باید امضا نمایند. درینسرپرست و شاگرد ھر دویش باید قواعد قرضداری کمپیوتر

شود.مورد سرپرست مٔسول می باشد. فورمھ بھ مدیر تسلیم می

ھم می گردد. تحقیقات واضح کرده کھچندین زبان پیشکش شده و بھ شدت تلقیندروس زبان مادری-
در ھمھ مضامین می کند. دروس طبقدروس زبان مادری اثر واضح و مثبت را باالی رشد اموزش

رو شاگرد در یک مضمون نمراتپالن کورسی و پالن مضامین برای مضمون پیش می رود و ازین
می گیرد.

درخواست بھ آدرس ذیل ارسال می گردد.

Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg

بس بھ کمون ورمدوسرپرست خودش در رابط بھ کارت ترانسپورتیکارت ترانسپورتی بس-
برایشاناوقاتاکثرهکنندمیزندگیمکتبازمترکیلو4حدوددرکھشاگردانیکند.میدرخواست

درانصورت شما میتوانید کھ کارتکارت داده نمی شود. اگر کارت ترانسپورتی بس تائید گردید
مذکوره را از پذیرش بدست بیآورید.
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