Trường mẫu giáo và trường học tại huyện Hässleholm
Bộ giáo dục và chăm sóc trẻ em, quản lý các trường mẫu giáo, chăm sóc giáo
dục, câu lạc bộ sau giờ học, trường phổ thông, trường trung học, trường đặc
biệt, và trường văn hóa.
Nếu bạn đi làm hoặc đi học thì con bạn, cho đến ngày sinh nhật 12 tuổi, được
tiêu chuẩn có chỗ ở trường mẫu giáo, câu lạc bộ ngoài giờ học, hoặc ở nơi
chăm sóc giáo dục. Nếu bạn có con nhỏ từ 1 đến 6 tuổi thì cũng được chỗ nếu
bạn đang xin việc hoặc ở nhà với em của đứa trẻ đó. Để được chỗ ở nhà trẻ
hoặc câu lạc bộ ngoài giờ học bạn phải đóng lệ phí. Trẻ em từ ba đến sáu tuổi
được miễn phí nhà trẻ 15 tiếng mỗi tuần.
Ở Hässleholm có 25 trường phổ thông kèm theo câu lạc bộ ngoài giờ học,
khoảng 50 trường mẫu giáo và trường trung học. Trường phổ thông đặc biệt
cũng có nằm trong nhiều trường phổ thông và trung học dành cho các học sinh
tàn tật. Tất cả các trẻ em ở Thụy điển phải đi học trường phổ thông, học miễn
phí. Là phụ huynh bạn có trách nhiệm cho con đi học
Từ năm đứa trẻ đầy 6 tuổi tự động được chỗ tại trường phổ thông gần nhà.
Năm đầu tiên là năm mẫu giáo. Năm mẫu giáo là năm học tự nguyện, nhưng
phần lớn trẻ em ở Thụy điển tham gia năm học này, chương trình dành cho lớp
mẫu giáo, là để chuẩn bị cho năm học đầu tiên. Từ năm 7 tuổi trẻ em sẽ phải
tham gia vào chương trình đào tạo bắt buộc trong trường phổ thông.
Sau khi học xong phổ thông sẽ chọn trường trung học, hoặc nếu trên 19 tuổi,
thì chọn chương trình đào tạo khác. Ở Hässleholm có chương trình dành cho
trẻ em từ 16-22 tuổi tại Trung tâm thanh niên. Đây là trung tâm chuẩn bị cho
chương trình trung học với trọng tâm là tiếng Thụy điển. Tại Trung tâm này
ngoài môn học tiếng Thụy điển còn có thể học các môn khác để vào được các
khóa học trung học cho thanh niên. Để đủ tiêu chuẩn vào được các khóa học tại
trường trung học đòi hỏi ít nhất đậu 8 môn, trong đó tiếng Thụy điển dành cho
người nước ngoài là một môn bắt buộc. Những gì cần phải có để đạt tiêu chuẩn
vào trường trung học hãy đọc ở http://www.skolverket.se/laroplaner-amnenoch-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak

Tiêu chuẩn đưa đón miễn phí tùy thuộc vào khoảng cách đến trường. Phụ
huynh có thể chọn trường học khác cho con mình nhưng phải tự lo chi phí đưa
đón con tới trường.
Ở trường mẫu giáo và trường học trẻ em và học sinh được ăn miễn phí. Các
bữa ăn có thể làm để phù hợp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt vì lý do bệnh tật
hoặc vì tôn giáo.
Ở trường phổ thông cũng như các trường trung học đều có y tá và bác sĩ, bác sĩ
tâm lý và tư vấn.
Nội qui và sự đối sử bình đẳng
Để tất cả mọi người trong trường mẫu giáo cũng như trường học đều thoải mái
và phát triển được nên các trường học đều có một nội qui và kế hoạch đối sử
bình đẳng cho các thầy cô và học sinh.
Ở trường học áp dụng luật cấm phân biệt đối sử do giới tính, dân tộc, sở thích
tình dục, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tàn tật, tuổi cũng như việc chuyển đổi giới
tính hoặc thể hiện.
Ngoài ra còn cấm đối sử tồi tệ và sỉ nhục nhau. Trong trường mẫu giáo và
trường học không được để xảy ra bạo lực, kể cả đến thể xác lẫn tinh thần.
Chúng ta giải quyết các mâu thuẫn qua việc đối thoại với nhau. Người lớn sẽ
tham gia giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Hợp tác giữa gia đình và trường mẫu giáo hoặc trường học
Là phụ huynh bạn bao giờ cũng được đến thăm con tại trường mẫu giáo, câu
lạc bộ ngoài giờ, và ở trường học. Sự hợp tác giữa phụ huynh và nhà trường rất
quan trọng cho sự an tâm và phát triển của con bạn. Tại trường học bạn được
lấy mật mã để vào trang Schoolsoft, trong đó bạn có các thông tin về sự học
hành của con bạn cũng như những thông tin về các sự kiện xảy ra trong trường
học.
Trường mẫu giáo và trường học có trách nhiệm với học sinh. Nếu con bạn nghỉ
học thì phải thông báo trước khi ngày học bắt đầu. Trong trường hợp chúng tôi
không liên lạc được với bạn, trường học sẽ báo công an hoặc phòng xã hội nếu
con bạn không đến trường mà cũng không báo nghỉ. Chúng tôi làm như vậy vì

sự an toàn của con bạn vì vậy rất quan trọng là trường mẫu giáo / trường học
luôn phả có thông tin để liên lạc.
Trường mẫu giáo / trường học sẽ gọi bạn đến họp phụ huynh về việc phát triển
của con bạn trên những mục tiêu học tập có trong chương trình giảng dạy.
Là phụ huynh bạn có quyền đóng góp ý kiến. Qua tổ chức của nhà trường, hội
đồng phụ huynh, hội phụ huynh, ban lãnh đạo địa phương, bạn có thể cùng các
phụ huynh khác tham gia đóng góp ý kiến.
Nếu bạn muốn biết thêm về các trường học và trường mẫu giáo tại Hässleholm,
hãy xem ở www.hassleholm.se.
Các thông tin về các trường mẫu giáo và trường học ở Thụy điển có trong tập
tài liệu của Bộ giáo dục Trường mẫu giáo là cho con bạn và trường học là cho
con bạn cũng như câu lạc bộ ngoài giờ là cho con bạn. Những tài liệu này bạn
được khi vào đăng ký cho con vào trường học / trường mẫu giáo.

Học tiếng mẹ đẻ
Một học sinh có cha hoặc mẹ có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Thụy điển
được học tiếng mẹ đẻ nếu
1. trẻ em dùng tiếng đó hàng ngày ở nhà, và
2. Trẻ em có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ đó.
Hiệu trưởng quyết định về việc học tiếng mẹ đẻ. Điều kiện là phải có ít nhất 5
học sinh trong huyện muốn học cùng một thứ tiếng và có giáo viên phù hợp
cho ngôn ngữ này.
Với những trẻ em có ngôn ngữ tiểu số thì việc học tiếng mẹ đẻ được thực hiện
kể cả trong trường hợp trẻ em không dùng ngôn ngữ đó hàng ngày. Việc dạy
tiếng được thực hiện kể cả khi không đủ số lượng học sinh.
Tiếng Thụy điển là ngôn ngữ thứ hai
Tiếng Thụy điển là ngôn ngữ thứ hai, nếu hiệu trưởng quyết định, môn Thụy
điển cho:

1. học sinh có ngôn ngữ khác mà tiếng Thụy điển không phải là tiếng mẹ đẻ,
2. học sinh có tiếng Thụy điển là tiếng mẹ đẻ mà chuyển từ một trường học ở
nước ngoài về, và
3. học sinh người nước ngoài nhưng dùng tiếng Thụy điển chủ yếu với một
người bảo hộ của mình.
Tiêu chuẩn được học tiếng Thụy điển là ngôn ngữ thứ hai bất kể trình độ của
học sinh ở mức nào, bởi vì tất cả các học sinh đều được học tùy theo điều kiện
của mình. Bằng môn tiếng Thụy điển là ngôn ngữ thứ hai tương đương với
bằng môn tiếng Thụy điển có thể học trong suốt thời gian học phổ thông.
Hướng dẫn dạy tiếng mẹ đẻ

Sự hướng dẫn để học tiếng mẹ đẻ là một biện pháp hỗ trợ khi học sinh cần
thiết. Sự hỗ trợ có thể tổ chức theo nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào nhu
cầu của học sinh thế nào.

