
مدارس سوئد اینگونھ ھستند

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

می باشد.رایگانوبودهھفتھدرحضورساعت١٥دربرگیرندهعمومیکودکستان

یادبستاندرکودکآمادگی،کالسبعدازمی کند.آغازرادبستانی)(پیشآمادگیکالسدانش آموزسالگی٦از
خانھسال١٣الی٦بیندانش آموزانبراینمود.خوھدتحصیلبھشروعآنمعادلمدرسھشکل ھایدیگر

و ھمچنین در تعطیالت مدارس  باز است و بھأوقات فراغت وجود دارد کھ ھم قبل و ھم بعداز زمان مدرسھ،
آن برمبنای درآمدآنھا فعالیت ھای با ارزشی را ارائھ  می نماید.  ھزینھ

سرپرستان تعیین می گردد.

کھ قانونی وجود دارد کھ برمبنای آن دانش آموزان بایددر سوئد مکلف بودن بھ تحصیل وجود دارد، بھ این معنا
دانش آموزکھروزیھربرایبایدباشدبیماردانش آموزیگرابروند.مدرسھبھ٩کالستاآمادگیکالساز

سرپرستان کودک می باشند کھ می توانند غیبت بدلیلاین تنھادر منزل می باشد بھ مدرسھ اعالم بیماری شود.
نمی باشد.بیماری را اطالع دھند. سایر موارد اعالم بیماری موجھ

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

سرپرستان وجود داشتھ باشد.

ما انتظار داریم کھ دانش آموز:
سروقت بیاید.●
تکالیف خود را سروقت تحویل دھد.●
احترام قائل شود.برای اموال مدرسھ، برای آموزگاران و ھمکالسی ھای خود●
جوابیکبھتاکردهفکرفردچگونھآنکھتشریحباشد.داشتھمشارکتفعاالنھسرکالس ھادر●

درست بدھد.برسد حداقل بھ ھمان اندازه اھمیت دارد کھ فرد یک پاسخ
ھدفیکبھرسیدنبرایفرداینکھنماید.شرکتبحث ھاوبررسی ھاگروھی،کارھایدرفعاالنھ●

ھمکاری نماید.
ھمانبھدروساینموسیقی.وتصویرخانگی،علومنمونھبعنوانکند،شرکتعملیدروسدر●

اھمیت دروس نظری می باشند.

نمایند. یک ھمکاری خوب بین مدرسھ و خانھ بھ نفعاز سرپرستان انتظار می رود کھ با مدرسھ ارتباط برقرار
و کوچک با ما تماس بگیرید. سرمعلمھر دو طرف می باشد. بھمین دلیل ھم در مورد مسائل بزرگ

)Mentor(بگیرید.تماسبایدایشانبااولوحلھدرکھاستفردیدانش آموز



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

می باشد.
و ارزش ھای اساسی دمکراتیکی باشد کھ جامعھتحصیالت بایستی انتقال دھنده و تعمیق کننده حقوق بشر

سوئد برمبنای آنھا بنا گردیده است.

کھھستندارزش ھاییانسان ھابینھمبستگیھمچنینمردان،وزنانبینبرابریانسان ھا،ھمھبرابرارزش
باید غیرمذھبی باشد.مدرسھ باید فرم داده و انتقال دھد.  تدریس در مدرسھ

در مورد حقوق کودک ذکر شده (کنوانسیون کودک)مدرسھ باید ارزش ھا و حقوقی کھ در کنواسیون سازمان ملل
را فرم داده و انتقال دھد.



Värmdöکموندرمدارسمورددراطالعات

Värmdöکموندرمدارس
دارد.وجود)Fristående(آزاددبستانچھار)وKommunal(کمونیدبستاندهVärmdöکموندر

VärmdöھمچنینوHemmestaskolanدر skärgårdsskolaکھداردوجودابتداییکالس ھای
تحصیلی می روند. دانش آموزان در سایردر آن دانش آموزان در بخشی از روز درسی بھ یک گروه کوچک

اوقات درسی بھ کالس ھای بزرگ خود می روند.

ھماھنگ کننده
با یکی از ھماھنگ کننده ھای کمون مالقات می کنند تاھمھ دانش آموزان تازه وارد بھ سوئد و سرپرستان آنھا

زبان و تحصیل در مدرسھ شرکت نمایند.  نتیجھدر یک جلسھ بررسی تجربھ ھای قبلی دانش آموز در زمینھ
را می دھد و ھمچنین بھ آموزگاران این امکاناین بررسی سوابق تحصیلی بھ مدرسھ امکان تعیین جای مناسب
تنظیم نماید.را می دھد کھ تدریس را براساس سطح دانش و نیاز دانش آموز

سرمعلم/ آموزگار کالس
میان مدرسھ و خانھ می باشد. سرمعلم/ آموزگارسرمعلم/ آموزگار کالس مھمترین تماس دانش آموز و پیوندی
می کند. سرمعلم/ آموزگار کالس مسئولیت اقداماتیکالس پیشرفت علمی و پیشرفت اجتماعی دانش آموز را دنبال
آمدن آنھا، بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ می شود.را برعھده دارد کھ در صورت وجود نیازھای ویژه یا پیش

کالس آمادگی و سوئدی بعنوان زبان دوم
کالس آمادگی

خود را در یک گروه درسی کوچک خارج ازدانش آموزی کھ بھ کالس آمادگی می رود بخشی از تحصیل
FBKآمادگیکالسازھدفداد.خواھدانجامدارد،تعلقآنبھدانش آموزکھکالسی



نماید تا بتواند خود را بھ تحصیل در کالس بزرگاینکھ دانش آموز دانش کافی در زمینھ زبان سوئدی کسب
نماید.تحصیلFBKدرمی تواندسال٢حداکثرآموزدانشھربرساند.

سوئدی بعنوان زبان دوم
کھ بتوانند از تدریس در کالس بزرگ استفاده نمایند،بھ دانش آموزانی کھ دانش کافی در زمینھ زبان سوئدی دارند

تا زبان سوئدی خود را تعمیق داده و پیشرفتامکان تحصیل در کالس سوئدی بعنوان زبان دوم داده می شود
درسی "سوئدی" می باشد اما دانش آموزدھند.  برنامھ درسی سوئدی بعنوان زبان دوم، معادل مضمون

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

مکاتبات بین خانھ و مدرسھ
تحت وب، بھ اصطالح یک پالتفرم مدرسھ، بناممدارس کمون با دانش آموزان و سرپرستان از طریق یک ابزار

Schoolsoftآموزگارسرمعلم/بانموده،بیماریبدلیلغیبتاعالممی توانیدشماآنجادرمی نمایند.مکاتبھ
ارزیابی، تشخیص و نمرات دنبال نمایید.تماس گرفتھ و پیشرفت علمی فرزند خود را بھ شکلکالس

در آنجا قرار می دھد کھ شماپیشرفت تحصیلیجلساتھمچنین وقت ھایی را برایسرمعلم/ آموزگار کالس
درس ھایدرمی گذرد،مدرسھدرآنچھازجلساتایندرمی نمایید.رزروراآنھاSchoolsoftدر

دارید ھم آنھا را مطرح می نمایید.مختلف، باخبر می شوید و اگر شما سرپرستان پرسش ھایی

اطالعاتجلساتایننمود.خواھیددریافتوالدینجلساتمورددرھماطالعاتیSchoolsoftدرھمچنین
عمومی از سوی مدیران مدارس برای شما سرپرستان می باشد.

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

فعالیت ھای بعداز مدرسھ
اجتماعیفعالیت ھای بعداز مدرسھ بھ پیشرفت زبانی و ھمچنین تماس ھای
کھ دانش آموز بعداز پایان وقت مدرسھ باو ھمپیوستگی کمک می کنند. بھمین دلیل ممکن است خوب باشد

سنین پایین تر در کالس آمادگی پیش دبستان تا کالسھمکالسی ھای خود در مدرسھ باقی بماند.  برای دانش آموزان
ارائھمشابھیفعالیت ھای٦و٤،٥کالس ھایدربزرگتردانش آموزانبرایومی شودارائھفراغتاوقات٣

می گویند.Klubbenآنبھکھمی شود

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

می باشد.مختلففعالیت ھایبرایدارد،قرارHemmestaskolanدرورزشسالنباالیدرکھ
این فعالیت ھا را مدرسھ برگزار نمی کند.

تعطیلی ھا
در صورت نیاز بھ تعطیلی در زمان ھای دیگر بایستیدانش آموزان در طول تعطیالت مدرسھ، تعطیل می باشند.

نزد سرمعلم یا مدیر درخواست نمود.  درخواست کتبی بھ
سرمعلم تسلیم می گردد.



در سنین پایین تر باز است اما با این وجوددر طول تعطیالت مدرسھ مرکز اوقات فراغت برای دانش آموزان
برای آن درخواست نمایید.بایستی شما بعنوان سرپرستان دانش آموز در فرصتی کافی،

تیم تندرستی دانش آموزان
مدرسھ،پرستارشاملکھداردوجوددانش آموزانتندرستیتیمیکVärmdöکموندرکمونیمدرسھھردر

و شغلی و ھمچنین معاون مدرسھ می باشد.مددکار اجتماعی، مربی ویژه، پزشک متخصص، راھنمای تحصیلی
می باشند اما در یک مدرسھ خاص قرار دادهپزشک مدرسھ و روانشناس مدرسھ در امور مربوطھ در دسترس

نشده اند.

در مورد پیشرفت و یادگیری دانش آموزان را تکمیلوظیفھ این تیم آن است کھ مھارت ھای تربیتی آموزگاران
حدمدرسھ تالش می کند تا بھ ایجاد یک شرایط یادگیری تانمایند. این تیم ھمراه با آموزگاران و سایر کارکنان

امکان مثبت برای دانش آموزان یاری رساند.

فرم ھایی کھ باید پر شده و تحویل داده شود

ونشانیمورددراطالعاتبافرمی-SOS-blankettفرم
بھ پرسش ھایی در مورد داروھا/ مھارت در شنا/شماره تلفن دانش آموز و سرپرستان او می باشد. در آن

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

نیاز بھ تغذیھ ویژه ای دارد. این فرم باید بھ- اگر دانش آموز بدلیل آلرژی یا مسائل مذھبیتغذیھ ویژه
سرمعلم تحویل داده شود.

می توانند٦تا١کالس ھایودبستانیپیشآمادگیکالسدانش آموزان-Klubbenفراغت/اوقات
شود.دادهتحویلسرمعلمبھبایدفرمایننمایند.Klubbenمجموعھواوقاتخانھدرجادرخواست

وسرپرستاننمایند.دریافتیادگیریابزاربعنوانرارایانھیکمی تواننددانش آموزان٤کالساز-رایانھ
رایانھ را مطالعھ نموده و ھمچنین قرارداد مربوطھدانش آموز بایستی با ھم مقررات مربوط بھ دوره وام گرفتن

را امضاء نمایند. سرپرستان
مسئول می باشند. فرم مذکور بھ سرمعلم تحویل داده می شود.

پژوھش ھا نشان می دھد کھ تدریستوصیھ می شود.- بھ چندین زبان ارائھ می شود و بشدتتدریس زبان مادری
دانش آموز در ھمھ درسھا دارد.زبان مادری تاثیری آشکار و مثبت بر روی پیشرفت علمی

برای این مضمون درسی انجام می شودتدریس در این کالس براساس برنامھ درسی و طرح ھای درسی
بگیرد.و دانش آموز می تواند پس از گذراندن آن در این درس نمره

درخواست بھ آدرس زیر ارسال می گردد:
Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg



می نمایند.اتوبوسکارتدرخواستVärmdöکموننزدخودشانسرپرستان-اتوبوسکارت
دریافتاتوبوسکارتمواردبیشتردرمی کنند،زندگیمدرسھازکیلومتری٤شعاعدرکھدانش آموزانی

موافقت شود  آن را از دفتر مدرسھنمی کنند.  اگر با در اختیار قرار دادن کارت اتوبوس
دریافت خواھد گردید.

برای مطالعھ مطالب بیشتر:

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

h
ttps://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/o

r ganisera-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(

h ttps://www.skolverket.se/download/18.192dfce916aff44f9af6a4/1560325112335/F%C3%B6rslag%20l%C3%
A 4roplan%20grundskolan.pdf (2020-09-07(

h ttps://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.html
(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

