مکتب مقدماتی ( دوره آمادگی برای مکتب) و مکتب در کمون هیسلهولم
اداره اطفال و آموزش کمون مسوولیت مکتب مقدماتی ( ،)förskolaمواظبت پیداگوژیکی ( آموزشی  ،وابسته به تعلیم
وتربیه) ،مهداوقات فراغت بعد از مکتب( ، ) fritidshemدوره نه ساله مکتب  ،جمنازیوم (لیسه)  ،مکتب مخصوص
برای شاگردان عقب مانده ( )särskolaو همچنان مکتب فرهنگی را دارد.
وقتی شما کار ویا تحصیل مینمائید  ،طفل شما الی سن  21سالگی حق داشتن جای در دوره آمادگی برای مکتب
( ، )förskolaمهد اوقات فراغت بعد از مکتب ( )fritidshemو مواظبت پیداگوژیکی ( )pedagogisk omsorgرا
میداشته باشد.اگر شما اطفال بین یک الی شش ساله دارید و درجستجوی کار استید و یا در خانه از اطفال خورد سال تان
مواظبت میکنید  ،نیزدارای حق چنین جای میباشید .برای جای در دوره آمادگی برای مکتب ( )förskolaو مهد اوقات
فراغت بعد از مکتب ( )fritidshemیک هزینه معین پرداخته میشود .اطفال میان سنین  3الی  6حق دریافت جای
رایگان در دوره آمادگی برای مکتب ( )förskolaرا برای مدت  21ساعت در هفته میداشته باشند.
در کمون هیسلهولم به تعداد  11مکتب ( دورهای ابتدائیه و متوسطه) با ضمیمه مهد اوقات فراغت بعد از مکتب
( )fritidshemمتعلق به مکاتب  ،پنجاه دوره آمادگی برای مکاتب ( )förskolaو جمنازیوم ( لیسه ) موجود میباشد.
مکاتب مخصوص برای اطفال عقب مانده دربیشتر مکاتب ( دوره نه ساله ) و برا ی شاگردان با معلولیت رشدی
()utvecklingsstörningجمنازیوم های مخصوص موجود میباشد .در سویدن تمام اطفال باید مکتب بروند و مکتب
رایگان و بدون هزینه میباشد .شما بعنوان سرپرست  ،مسوولیت رفتن فرزند تانرا به مکتب دارید.
ازسالی که طفل شش ساله میشود  ،فرزند شما حق داشتن یک محل ( حق شمولیت ) دریکی از مکاتب نزدیک به محل
زندگی شما را دریافت مینماید .صنف مقدماتی در دوره آمادگی برای مکتب( )förskoleklassenیک سال اختیاری و
داوطلبانه است ،اما اکثریت اطفال در سویدن ازاین کار مقدماتی ارائه شده بعنوان صنف آمادگی برای مکتب استفاده
میکنند.
از زمانیکه طفل هفت ساله میشود  ،آموزش نه ساله در مکتب ( دوره های ابتدائیه ومتوسطه ) شکل اجباری را اختیار
مینماید.
بعد از ختم دوره ابتدائیه ومتوسطه مکتب  ،فرصت برای انتخاب جمنازیوم ( دوره لیسه ) ویا برای شخص باالتراز
سن  ، 91تحصیالت دیگر میسر میشود .درهیسلهولم برای جوانانی که به سویدن می آیند ودارای سنین  91الی 02
باشند  ،آموزش در مرکز جوانان ارائه میگردد .مرکز جوانان ()Ungdomscentrumیک جمنازیوم آمادگی است که
درمرکز ثقل آن آموزش زبان سویدنی قرار دارد .در مرکز جوانان  ،یک شاگرد برعالوه زبان سویدنی میتواند
مضامین دیگری را غرض دستیابی به شرایط واجد ( )behörighetبرای یک برنامه ملی در جمنازیوم جوانان
فراگیرد .برای داشتن واجد شرایط غرض شمولیت به جمنازیوم جوانان نیاز به شش شهادتمنامه ()betygمیرود که از
جمله زبان سویدنی بعنوان زبان دوم اجباری است .آنچه برای دریافت شهادتنامه نیاز میباشد  ،شما میتوانید آنرا در
سایت اداره مکتب در لینک زیر بخوانید.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak
با توجه به فاصله خانه تا مکتب خدمات حمل و نقل رایگان به مکتب ( )skolskjutsارائه میگردد .بعنوان سرپرست ،
شمامیتوانید مکتب دیگری را برای فرزند خود انتخاب نمائید ،اما باید هرگونه هزینه ترانسپورتی رفت وآمد به مکتب را
خود تان بپردازید.
درمکتب مقدماتی و مکتب برای اطفال وشاگردان غذای رایگان ()kostnadsfria måltiderسرویس میشود .غذا ها
میتواند مطابق نیاز اطفال به اساس دالیل طبی ویا مذهبی سفارش گردد.
در هرمکتب( دوره ابتدایی و متوسطه ) و جمنازیوم ( لیسه ) نرس  ،داکتر و همچنان روان شناس مکتب و کوراتر
( مشاور)موجود میباشند.

مقررات مکتب و برخورد یکسان
برای اینکه در مکتب مقدماتی و مکتب ،همگی خود را بهتر احساس نمایند و قادر به تکامل گردند  ،هرمکتب دارای
مقررات ویک برنامه برخورد یکسان میباشد که شامل حال پرسونل مکتب و شاگردان میگردد.
در مکتب قانونی وجود داردکه تبعیض به اساس جنسیت  ،وابستگی اتنیکی  ،گرایش جنسی  ،مذهب و باور های دیگر،
معلولیت  ،سن و همچنان هویت یا بیان فراجنسیتی منع میباشد.
همچنان توهین وتحقیریکدیگر نیزمنع میباشد .در مکتب مقدماتی و مکتب خشونت غیر مجاز بوده ،یا بطور کالمی و یا
فزیکی  .ما مناقشات را ذریعه گفتگو با یکدیگر حل وفصل میسازیم  .بزرگساالن در تمام زمینه ها حضور میداشته
باشند.

همکاری میان خانه و مکتب مقدماتی یا مکتب
بعنوان سرپرست  ،شما همیشه میتوانید از مکتب مقدماتی  ،مهد اوقات فراغت شاگردان پس از مکتب ومکتب دیدار
نمائید  .همکاری میان شما و مکتب مقدماتی یا مکتب برای آرامش و تکامل فرزند تان بسیار مهم میباشد .شما در مکتب
مشخصات ورود به سیستم برنامه کمپیوتری ( )Schoolsoftرا دریافت خواهید کرد که شما اطالعاتی کلی در
موردآنچه در مکتب اتفاق می افتد را بدست خواهید آورد.
مکتب مقدماتی ومکتب مسوولیت های نظارتی در مورد حاضری فرزند تان در مکتب دارد  ،در صورتیکه فرزند تان
ازمکتب غیرحاضری نماید  ،شماباید قبل از شروع مکتب موضوع غیابت را به مکتب اطالع دهید .اگر فرزند شما
غیرحاضر بدون اطالع در مکتب باشد و مکتب موفق به تماس با شما نگردد  ،دراینصورت مکتب با پولیس ویا اداره
سوسیال در مورد غیرحاضری بدون اطالع تماس خواهد گرفت.این بخاطر مصؤنیت فرزند شما ست و بهمین خاطر مهم
نیز میباشد که مکتب مقدماتی یا مکتب همیشه دسترسی به مشخصات اطالعات تماس فعلی شما داشته باشد.
شما بخاطر گفتگوی تکاملی ( )utvecklingssamtalپیرامون تکامل فرزند تان غرض دستیابی به اهداف و معیار های
دانش که فعالیت ها را اداره میکند  ،در مکتب مقدماتی یا مکتب دعوت خواهید شد.
بعنوان سرپرست  ،همیشه به دیدگاه شما خیرمقدم گفته میشود(ویا بعباره دیگر،همیشه میتوانید دیدگاه تانرا بیان کنید).
شما از طریق ارگان همکاری()samverkansorganمکتب  ،شورای والدین ( )föräldrarådیا انجمن والدین
( )föräldraföreningیا رهبری محلی ( ، )lokal styrelseمیتوانید یکجا با دیگران در آنها عضویت داشته باشید و
تاثیر بگذارید.
اگر شما میخواهید در مورد مکاتب و مکاتب مقدماتی در هیسلهولم بیشتر بدانید ،از سایت ()www.hassleholm.se
بازدید نمائید.
اطالعات بیشتر درمورد مکاتب مقدماتی و مکاتب در سویدن در بروشور اداره عمومی مکاتب تحت عناوین مکاتب
مقدماتی برای فرزند شماست و مکاتب برای فرزند شماست وهمچنان مهد اوقات فراغت شاگردان پس از مکتب برای
فرزند شماست ؛ موجود میباشد .این بروشور ها را در وقت شمولیت فرزند تان به مکتب ویا مکتب مقدماتی()förskola
دریافت خواهید نمود.

آموزش زبان مادری
برای شاگرد که یک سرپرست با زبان دیگر غیراززبان سویدنی داشته باشد  ،برایش تدریس زبان مادری ارائه میگردد
؛ در صورتیکه  .9 :آن زبان  ،زبان معاشرتی روزمره شاگرد در خانه باشد  ،و  . 0شاگرد  ،دانش های پایهء
( )grundläggande kunskaperرا درآن زبان داشته باشد.
مدیر مکتب درمورد تدریس زبان مادری فیصله صادر میکند .شرایط برای تدریس زبان مادری موجودیت حداقل پنج
شاگرد در کمون است که خواهان آموزش همان زبان باشند و معلم مناسب نیز در همان زبان موجود باشد .

برای شاگردان با زبان اقلیت ملی  ،تدریس زبان مادری حتی در صورت عدم موجودیت شرط زبان معاشرتی روزمره
شاگرددرخانه نیز ارائه میگردد .برای زبان های اقلیت ملی  ،تدریس زبان مادری صرف نظر از تعداد متعلمین
صورت میگیرد.

زبان سویدنی بعنوان زبان دوم
زبان سویدنی جانشین مضمون سویدنی میشود  ،وقتی مدیر مکتب چنین تصمیمی اتخاذ نماید ودر حاالت زیر2 :ـ
شاگردانی که زبان غیرسویدنی را بعنوان زبان مادری داشته باشند؛  1ـ شاگردانی که زبان سویدنی را بعنوان زبان
مادری داشته اما از مکاتب خارج سویدن شامل مکتب شده باشند(ازخارج سه پارچه شده باشند) ؛ و  3ـ شاگردان مهاجر
که زبان سویدنی را اساسا ٌ بعنوان زبان معاشرتی با یک سرپرست داشته باشند.
حق آموزش زبان سویدنی بعنوان زبان دوم شامل حال شاگرد میشود صرف نظر از اینکه شاگرد در کدام سطح آموزش
زبان قراردارد  ،زیرا تمام متعلمین بدون درنظرداشت شرایط خاص خود حق آموزش را دارند .یک شهادتنمامه()betyg
در مضمون زبان سویدنی بعنوان زبان دوم معادل یک شهادتنمامه در زبان سویدنی و مضامین دیگری که در جریان
تمام سال تعلیمی تدریس میشود.
رهنمایی درسی( )Studiehandledningدر زبان مادری یک اقدام کمکی است که مکتب میتواند آنرا بنابر نیاز
شاگرد بکار اندازد .رهنمایی درسی میتواند به اشکال گوناگون سازماندهی شود ووابسته به این است که این نیاز
چگونه به نظر میرسد.

