کودکستان و دبستان در کمون ”هسله هملم”
اداره آموزش و پرورش مسئولیت اداره کودکستانها ،امور مراقبتی و پرورشی ،مراکز اوقات فراغت،
دبستانها ،دبیرستانها ،مدرسههای ویژه کودکان استثنائی و همچنین مدرسههای فرهنگی را بر عهده
دارد.
هنگامی که شما کار میکنید یا درس میخوانید و تا زمانی که کودک شما به سن  ۲۱سالگی تمام برسد،
آن کودک حق دارد در کودکستان ،مرکز اوقات فراغت یا در مراکز مراقبتی و پرورشی باشد .شما که
دارای کودک بین  ۲تا  ۶ساله هستید در صورتی که کارجو باشید یا برای مراقبت از فرزند خردسالتر
خودتان در خانه باشید نیز از این حق برخوردار هستید .برای یک جا در کودکستان یا مرکز اوقات
فراغت یک هزینه معین پرداخت میشود .کودکان سه تا شش ساله حق برخورداری از کودکستان
رایگان به میزان پانزده ساعت در هفته را دارند .در کمون ِهسلِه هُملم بیست و پنج دبستان و مرکز
اوقات فراغت مربوطه و حدود پنجاه کودکستان و دبیرستان وجود دارد .دبستان ویژه کودکان استثنائی
در چندین دبستان وجود دارد و برای دانش آموزان استثنائی دبیرستانی نیز دبیرستان ویژه کودکان
استثنائی وجود دارد .همه کودکان بایستی به دبستان بروند و دبستان رایگان است .شما که سرپرستی
یک کودک را دارید مسئولیت دارید که کودک خود را به مدرسه بفرستید.
از آن سالی که کودک به سن شش سال تمام میرسد ،کودک شما یک جا در یک دبستان در نزدیکی
خانه شما خواهد داشت .کودک در سال نخست به دوره آمادگی میرود .سال نخست در کالس دوره
آمادگی داوطلبی است ،اما اکثریت کودکان در سوئد به این دوره آمادگی برای ورود به دبستان میروند.
از آن سالی که کودک به سن هفت سال تمام میرسد ،دوره آموزش اجباری دبستان آغاز میشود.
پس از پایان دوره دبستان میتوان به دبیرستان وارد شد و یا اگر بیش از  ۲۱سال سن داشته باشید
میتوان به آموزشهای دیگری وارد شد .در کمون ِهسلِه هُملم کودکانی که بین  ۲۶تا  ۱۲سال سن
داشته باشند و به سوئد بیایند ،از آموزش در مرکز نوجوانان  mortnUcsmodgnUبرخوردار
میشوند .مرکز نوجوانان یک دبیرستان آمادگی است که آموزش زبان سوئدی را در کانون توجه قرار
میدهد .دانش آموزان در مرکز نوجوانان میتوانند افزون بر زبان سوئدی درسهای دیگر برای ورود
به یک برنامه یا رشته سراسری دبیرستان نوجوانان را نیز بخوانند .برای وارد شدن به دبیرستان
نوجوانان باید دستکم در هشت درس کارنامه قبولی داشته باشید و در این میان زبان سوئدی به عنوان
زبان دوم اجباری است .شرایط الزم برای گرفتن کارنامه قبولی را میتوان در این آدرس خواند:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak
با توجه به فاصله بین خانه تا دبستان امکان ایاب و ذهاب رایگان نیز وجود خواهد داشت .شما که
سرپرست کودک هستید میتوانید یک دبستان دیگر برای کودک خود انتخاب کنید .در این صورت
بایستی خودتان هزینههای احتمالی رفت و آمد بین خانه و دبستان را بپردازید .در کودکستان و دبستان
خوراک رایگان به کودکان و دانش آموزان داده میشود .به کودکانی که به دالیل پزشکی یا مذهبی به
خوراک دیگری نیاز دارند ،خوراک مناسب داده میشود .در دبستان و دبیرستان پرستار مدرسه و
پزشک مدرسه و همچنین روانشناس مدرسه و مددکار وجود دارد.

مقررات انضباطی و رفتار یکسان با همه
برای آنکه همه در کودکستان و دبستان راحت و آسوده باشند و بتوانند رشد کنند هر مدرسهای دارای
مقررات مقررات انضباطی و رفتار یکسان با همه است که شامل کارکنان و دانش آموزان آن مدرسه
است.
به موجب قانون ،اعمال تبعیض به علت جنسیت ،پیشینه نژادی ،گرایش جنسی ،مذهب یا دیگر باورهای
دینی ،معلولیت ،سن و همچنین هویت یا ظاهر فراجنسی در مدرسه ممنوع است .همچنین رفتار توهین
آمیز یا تحقیر آمیز با دیگران نیز ممنوع است .بروز خشونت ،چه خشونت کالمی و چه خشونت بدنی
در دبستان و دبیرستان مجاز نیست .ما درگیریها را با گفتگو با همدیگر حل میکنیم .در همه موارد
میتوان به بزرگساالن در مدرسه مراجعه کرد.
همکاری بین خانه و کودکستان یا خانه و دبستان
شما به عنوان سرپرست یک کودک پیوسته میتوانید با کمال میل به کودکستان ،مرکز اوقات فراغت و
دبستان سر بزنید .همکاری شما با کودکستان و دبستان برای احساس آسایش و رشد کودک شما اهمیت
دارد .در مدرسه شما اطالعات مربوط به وارد شدن در سیستم کامپیوتری مدرسه ”اسکول سافت” را
دریافت خواهید کرد و در آنجا میتوانید هم اطالعاتی درباره یادگیری کودک خود و هم اطالعات کلی
درباره آنچه که در مدرسه روی میدهد را بیابید.
کودکستان و دبستان مسئولیت نظارت دارند و اگر کودک شما از کودکستان یا دبستان غیبت داشته باشد
بایستی پیش از آغاز درس در آن روز موضوع را به مدرسه اطالع دهید .اگر ما نتوانیم در هنگام
غیبت گزارش نشده با شما تماس بگیریم ،مدرسه با پلیس تماس خواهد گرفت .این کار به منظور تأمین
امنیت کودک شما صورت میگیرد و از اینرو مهم است که کودکستان یا دبستان همیشه به اطالعات
الزم برای تماس با شما دسترسی داشته باشند.
شما به منظور گفتگوی فصلی پیرامون رشد کودک خود در مقایسه با هدفهای آموزشی که هدایت
کننده فعالیت ما هستند ،به کودکستان یا دبستان دعوت خواهید شد.
شما به عنوان سرپرست یک کودک همیشه میتوانید با کمال میل نظرات خود را به ما اطالع دهید .شما
میتوانید از طریق نهاد همکاری مدرسه ،شورای اولیاء یا انجمن اولیاء یا هیئت مدیره محلی شما
میتوانید همراه با دیگر والدین بر جریان امور اثر نهید.
اگر بخواهید بیشتر درباره مدرسهها و کودکستانهای کمون ِهسلِه هُملم بیشتر بدانید به این آدرس
مراجعه کنید:
www.hassleholm.se
اطالعات بیشتر درباره کودکستان و دبستان در سوئد در بروشورهای اداره کل مدارس Skolverket
به نام ”کودکستان برای کودک شماست” و ”دبستان برای کودک شماست” و همچنین ”مرکز اوقات
فراغت برای کودک شماست” وجود دارد .این بروشورها را در هنگام نامنویسی کودک خود در
کودکستان یا دبستان دریافت خواهید کرد.
آموزش زبان مادری

دانش آموزانی که زبان مادری دیگری غیر از سوئدی دارند امکان درس خواندن به آن زبان مادری
داده میشود اگر
 .۲آن زبان ،زبان مورد استفاده آن دانش آموز در خانه باشد ،و
 .۱آن دانش آموز دارای دانش بنیادی در آن زبان باشد.
مدیر دبستان در مورد آموزش زبان مادری تصمیم میگیرد .شرط الزم آنست که دستکم پنج دانش آموز
در کمون وجود داشته باشد که بخواهند یک زبان مادری را بخوانند و یک آموزگار مناسب نیز وجود
داشته باشد.
در مورد دانش آموزانی که به یکی از زبانهای اقلیتهای ملی سخن میگویند ،حتی اگر آن دانش آموز
در معاشرات روزمره خود نیز به آن زبان سخن نگوید ،امکان آموزش آن زبان عرضه میشود .امکان
آموزش زبانهای اقلیتهای ملی بایستی فراهم شود گذشته از آنکه چند دانش آموز به این زبان سخن
بگویند.
زبان سوئدی به عنوان زبان دوم
اگر مدیر دبستان چنین تصمیم بگیرد ،زبان سوئدی به عنوان زبان دوم برای دانش آموزان زیر
جایگزین درس سوئدی خواهد شد:
 .۲دانش آموزانی که یک زبان مادری غیر از زبان سوئدی دارند،
 .۱دانش آموزانی که زبان مادریشان سوئدی است اما از دبستانهائی در خارج از سوئد آمدهاند ،و
 .۳دانش آموزان مهاجر که زبان سوئدی زبان اصلی آنان در معاشرات روزمره با یکی از والدین
است.
حق برخورداری از آموزش به زبان سوئدی به عنوان زبان دوم ،گذشته از آن میزان دانشی که دانش
آموز مزبور دارد اعتبار دارد زیرا همه دانش آموزان بر اساس شرایط فردی خودشان حق برخورداری
از این آموزش را دارند .یک کارنامه قبولی در رشته زبان سوئدی به عنوان زبان دوم برابر است با
کارنامه قبولی در رشته زبان سوئدی و میتوان در سراسر دوران مدرسه این درس را خواند.
راهنمائی تحصیلی به زبان مادری
راهنمائی تحصیلی یک اقدام حمایتی است از سوی مدرسه است و در صورت نیاز دانش آموز عرضه
میشود .راهنمائی تحصیلی را میتوان با توجه به نیازهای موجود به شکلهای گوناگون سازمان داد.

