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  طفل رعایة الب تتعلقمبادئ توجیھیة 
 Sölvesborgسیلفیسبوري في بلدیة طفل لالمدرسیة ل رعایةالو

 
 الخلفیة 

أو في مراكز الرعایة النھاریة  ،توفیر مقعد دراسي للطفل في المدرسة التمھیدیة) barnomsorg(طفل الرعایة یقصد ب
أو في ) fritidshemدار أوقات الفراغ (في طفل توفیر مكان للیقصد بھا فطفل لالمدرسیة ل رعایةال اما). التربویة(الرعایة 

 مراكز الرعایة النھاریة (الرعایة التربویة).
 

                     المدرسة التمھیدیة/الرعایة التربویة 

 رعایة  الالحق بالحصول على 
سنوات،  6و  1م بین لألطفال الذین تتراوح أعمارھ) förskolaوفیر مقعد دراسي للطفل في المدرسة التمھیدیة (یجب ت

في البلدیة. یمكن لألطفال من بلدیات أخرى ) والمسجلین förskoleklassبعد في الصف التمھیدي (الدوام یبدؤوا الذین لم 
تعویض قیمة الالبلدیتان على  كال إذا وافقتفي البلدیة  قعد مدرسي في احدى المدارس التمھیدیةالتقدم بطلب للحصول على م

  .تینبین البلدی

سنة المسجلین في البلدیة.  13-1لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ) pedagogisk omsorg(الرعایة التربویة  توفیریتم 
 یمكن لألطفال من بلدیات أخرى التقدم بطلب للحصول على مكان إذا وافقت كال البلدیتان على قیمة التعویض بین البلدیتین.

حاضن الطفل او حاضنیھ یعمالن او  إذا كانفیما ین االعتبار بعد االخذ بعیة األطفال رعا اماكنفي للطفل  مكان یتم توفیر
 تسلیم الطفل وجلبھ من المكان. إلجراءات وقت معقول وحسب حاجتھما مع احتساب یدرسان 

ساعة  525أي ما مجموعھ  األسبوع،في ساعة  15لمدة بصورة مجانیة رعایة األطفال للطفل في اماكن مكان توفیر یجب 
السنة التي یكمل فیھا الطفل فصل الخریف في  ابتداء منالمدرسة التمھیدیة تضعھ جدول زمني ذلك استنادا الى و السنة،في 

لسنة نفسھ لتوزیع تتبع ال فعالیات في أماكن رعایة األطفال). ال"العامةالتمھیدیة المدرسة "(ما یسمى  سن الثالثة من عمره
  .ال تدخل ضمن الدوام لموظفینتأھیل اأیام العطل الرسمیة واإلجازات وأیام ان  أي ،یةالعاد المدرسةفي الدراسیة 

للمساعدة في تطوره یتم تقدیم مكان لھ  ،غیرھا من األسبابأو نفسیة أو  جسدیةألسباب  ،طفل الذي یحتاج الى دعم خاصال
 "ھیئة المركزیة لصحة األطفال وتالمیذ المدارسال"بعد الحصول على الموافقة بشأن ذلك من قبل رعایة األطفال أماكن في 

)centrala barn- och elevhälsan( . 15 مكان لمدة یتم توفیربمدى ھذا الدعم. تتحكم ھي التي الطفل الى الدعم حاجة 
  على ذلك وفقا لتعرفة خاصة.رسوم الوقت فتفرض مزید من قضاء الطفل لكانت ھناك حاجة  إذاساعة في األسبوع مجانًا. 

 یسري مفعولھا ابتداء من 
2020-09-21 

 تم إصدار قرار بھا من قبل (التاریخ والمادة القانونیة)
 BUN § 53, 2020-09-16 

 
 نوع الوثیقة

 مبادئ توجیھیة
 

 التعدیل األخیر 
BUN § 53, 2023-03-16 

 تتعلق الوثیقة ب:
BUN   

 المسؤول عن الوثیقة 
Martin Åsman  
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 نلقوانین إجازة الوالدی استناداطفل اخر بالتي تتعلق ) föräldraledighetإجازة االبوین (یتمتع بالطفل إذا كان حاضن 
ساعة في  15أو  ،ساعات في الیوم 3لمدة ال تقل عن  رعایة األطفالأماكن في للطفل فیجب تأمین مكان ) 1995:584(

یتم  الوالدین،إجازة  اثناء فترةحاضن الطفل ة دراساو عمل/ . في حالة عمره األولى منسنة الطفل البعد ان یبلغ األسبوع 
الساعات  التمھیدیةالمدرسة عرض وت ،ساعة 15 ال منة العمل / الدراسحسب وقت وقت رعایة الطفل المطلوب  احتساب

لعمل الزمني لدول جالان ف ساعة، 15إذا تجاوز وقت العمل یوم اخر مناسب او أیام أخرى مناسبة. المتبقیة في 
)arbetstidens schemaحساب وقت رعایة الطفل.) ھو الذي یعتمد فقط ل   

تقدیم مكان لرعایة الطفل في یجب ف ،عن عملعاطال عن العمل ویبحث في الوقت نفسھ بشكل نشط كان حاضن الطفل  إذا
الجدول الزمني لعمل  فإن مؤقت، حصل حاضن الطفل على عملإذا في األسبوع. ساعة  15أماكن رعایة األطفال لمدة 

الرعایة البالغة  مدةالى أیضا ضافة باإل ،لوقت الذي سیقضیھ الطفل في أماكن الرعایةحتساب اسیكون األساس ال الحاضن
. إذا تجاوز )kalendervecka( كل أسبوع تقویميفي  الوقتحساب تم ی. للعمل متوافقة مع الجدول الزمنيالساعة  15

  .ال یعد قائما ساعة 15 الحصول على ال الحق فيفان  األسبوععة في سا 20وقت العمل 

 تقدیم الطلب
موقع العلى المتاحة  ،)Barnomsorgsportalenاألطفال (رعایة االلكترونیة التابعة لبوابة من خالل الیتم تقدیم الطلب 

أشھر.  4 خالل ھو )Sölvesborgي (سیلفیسبور رعایة الطفل في بلدیةالحصول على مكان للبلدیة. ضمان االلكتروني ل
 شھرا. 12ھو رعایة األطفال أماكن في للطفل الحصول على مكان طلب أبكر تاریخ لتقدیم 

من خالل البوابة االلكترونیة التابعة لرعایة  الذي یعیش فیھ الطفل المنزلمصاریف الدخل والبیانات المتعلقة بیجب تسجیل 
 . األطفال

من خالل البوابة االلكترونیة المكان الموافقة على ووضعھ موضع التنفیذ یجب على حاضن الطفل توفیر المكان للطفل قبل 
فسیتم  یوما، 14في غضون قدم بالمكان عرض المالإذا لم یتم الرد على ".  Min sida صفحتي"التابعة لرعایة األطفال 

  إلغاء الطلب.

  .مكان الطفل ضمانلتبدأ فترة جدیدة  حیث ،یبقى محتفظا بالدور عرضحاضن الطفل الذي یرفض ال

 )Uppsägningاإللغاء (
من خالل البوابة االلكترونیة التابعة لرعایة األطفال الغاء مكان الطفل في رعایة األطفال یقوم بھ حاضن/حاضني الطفل 

الطفل. یمكن  وذلك قبل شھرین على األقل من تاریخ انتھاء الطفل من الدوام في مكان رعایة ،" Min sida صفحتي"
 االستفادة من المكان من قبل الطفل خالل فترة اإلبالغ عن اإللغاء. 

یحق ف ،ذلك شابھأو ما  انتقالھم منھرعایة األطفال عند أماكن في حاضن/حاضني الطفل بإلغاء مكان الطفل حتى إذا لم یقم 
مكان في ربما لم یعد بحاجة إلى انھ أو  ،البلدیةن انتقل مإذا كان من الواضح أن الطفل قد حینئذ الغاء مكان الطفل لإلدارة 

  رعایة األطفال في البلدیة.
 

 مبادئ توجیھیة أخرى

بصورة  طفیفة تعدیالت. یمكن إجراء مساء 18:30 والساعةصباحا  6:30 الساعة بینما رعایة األطفال یتم الدوام في مكان 
ان تقدم بلدیة یمكن لل. المدرسة التمھیدیةقرارات من قبل مدیر . یتم اتخاذ التدعو لذلك إذا كانت ھناك أسباب خاصةاقل 

 .)Nattis( انظر )obekväm tidة (غیر مریحاألوقات الفي أیضا الرعایة 
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 اتباع الدور عند تقدیم المكان للطفل: 
 من قانون المدارس.  11من الفصل  7-3تقدیم المكان یتم استنادا الى المواد  •
 یقات طفل اخر لدیھ مسبقا مكان مدفوع في رعایة الطفال. تقدیم مكان ألشقاء او شق •
 نقل الطفل الذي لدیھ مكان في رعایة االطفال الى مكان اخر. •
 حسب الفترة الزمنیة للدور. جدیدة تقدیم أماكن  •

 
إذا كان . فالتقدم من خالل البوابة االلكترونیة لرعایة األطأخرى رعایة تربویة / مدرسة تمھیدیة أخرىطلبات االنتقال إلى 

 بالحصول على مكان جدید ھناك. یوجد ضمان فال أخرى رعایة تربویة / االمر یتعلق باالنتقال الى مدرسة تمھیدیة أخرى
او ، على سبیل المثال األشقاء أسباب خاصة، او إذا كانت ھناك أغسطساب/في شھر یتم نقل الطفل الى مكان اخر عادة ما 

 .المدارس التمھیدیةماكن مختلفة في أالذین تم وضعھم في الشقیقات 

للدوام في أماكن رعایة األطفال في البوابة االلكترونیة لرعایة األطفال احتیاجات الطفل بشأن یجب تسجیل الجدول الزمني 
بأوقات بط أوقات الجدول الزمني ان تر. یجب الحصول على المكان المرغوبال یتجاوز شھر واحد قبل وذلك خالل تاریخ 

. یجب استخدام الجدول الزمني تسلیمھ/ لجلب الطفلمع األخذ في االعتبار الوقت الالزم ني الطفل ن/ حاضلحاض العمل
 واإلجازات والمرض.خالل العطالت المؤقت فقط 

 
) تتضمن أسبوعا من الراحة فیتم تقدیم مكان لرعایة الطفل لمدة skiftإذا كان حاضن الطفل یعمل حسب نظام وردیة العمل (

 ساعة.  15

ساعات من  4تمدید فترة رعایة الطفل قبل حینئذ یتم فنھایة األسبوع خالل عطالت في لیال أو ل الطفل یعم كان حاضن إذا
لجلب إعطاء ما یكفي من الوقت وردیة العمل في اللیل، باإلضافة إلى  انتھاءساعات بعد  8ابتداء وردیة العمل في اللیل و

 الطفل وتسلیمھ. 
 
أو حسب (أسبوعین) حسب جدول زمني اعتیادي  14-1ي حالة مرض حاضن الطفل فیمكن للطفل ان یترك خالل األیام ف

 الحاجة.

 
منحھ التعویض المرضي یوما (أسبوعان) أو في حالة  14لفترة تزید عن الطفل حاضن في حالة مرض 

)sjukersättningخاص مع تقییم بعد إجراء التمھیدیة او ر المدرسة من قبل مدیطفل رعایة الحینئذ توفیر مكان لیمكن ) ف
 طبیة.تأیید شھادة تقدیم 

عندما یمكث حاضن الطفل في المنزل بسبب رعایتھ لطفلھ المریض یمكن ترك االشقاء او الشقیقات االخرین للطفل في 
 مكان رعایة األطفال. 

 مارس.اذار/  31تاریخ  قبلھا الى القسم اإلبالغ عني الطفل یجب / حاضنالعطلة الرئیسیة لحاضن

یمكن في أوقات العطالت األخرى. اإلجازة أو فترة خالل للطفل في دار أوقات الفراغ مكان لیس ھناك حق للحصول على 
 دار أوقات الفراغ بعد اجراء تقییم خاص. منح االستثناءات من قبل مدیر 
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ان یكون لحاضني دون الفعالیات في مراكز رعایة الطفل )، یحق للبلدیة إغالق التأھیلخالل أربعة أیام في السنة (أیام 
وستكون ھناك مدرسة تمھیدیة مفتوحة للعائالت غیر الطفل الحق في الحصول على تخفیض في قیمة الرسم المدفوع. 

 ھذه األیام.خالل نفسھا بالقادرة على ترتیب رعایة األطفال 
 

 دار أوقات الفراغ/ الرعایة التربویة 

 / الرعایة التربویة )fritidshem( على مكان في دار أوقات الفراغالحق بالحصول 
ارس األساسیة مدالوالتابعة للبلدیة التمھیدیة صفوف في ال التالمیذالتربویة یقدم الى أوقات الفراغ / الرعایة دور التعلیم في 

التلمیذ الثالثة عشرة من عمره،  یبلغعندما الدراسي حتى فصل الربیع والمدارس األساسیة ألصحاب االحتیاجات الخاصة 
 .خالل العطالتة وكذلك ینشطة المدرساألالتلمیذ في خالل الفترة التي ال یشارك فیھا 

عین االعتبار عمل ب خذعد األالذي ھناك حاجة الیھ ببالقدر  التربویة یقدم الى التالمیذأوقات الفراغ / الرعایة دور التعلیم في 
 خاصة بسبب وضع األسرة بشكل عام. احتیاجات التلمیذأو إذا كان لدى  او دراسة الشخص حاضن الطفل،

ن الوالدیإجازة خالل فترة حاضن الطفل دراسة مكان في دار أوقات الفراغ/ الرعایة التربویة اثناء یتم تقدیم 
)föräldraledighet ة. الدراس ھتتطلبالذي ) حسب مدى الحاجة 

غیرھا من األسباب للمساعدة في تطوره یتم تقدیم مكان لھ في أو نفسیة أو  جسدیة ألسبابطفل الذي یحتاج الى دعم خاص ال
دار أوقات الفراغ/ الرعایة التربویة بعدما یتم دراسة الطلب من قبل الھیئة المركزیة لصحة األطفال وتالمیذ المدارس 

)centrala barn- och elevhälsan( . 

 تقدیم الطلب 
 .)Barnomsorgsportalenاألطفال (رعایة االلكترونیة التابعة لبوابة لمن خالل ایتم تقدیم الطلب 

من خالل البوابة االلكترونیة التابعة لرعایة  الذي یعیش فیھ الطفل المنزلمصاریف الدخل والبیانات المتعلقة بیجب تسجیل 
 . األطفال

 
 )Uppsägningاإللغاء (

من خالل البوابة االلكترونیة التابعة لرعایة األطفال اضن/ حاضني الطفل الغاء مكان الطفل في دار أوقات الفراغ یقوم بھ ح
 وذلك قبل شھرین على األقل من تاریخ انتھاء الطفل من الدوام في دار أوقات الفراغ.  "، Min sida صفحتي"

)، فلیس ھناك 1995:584(ن وفقا لقانون إجازة الوالدی )föräldraledighetاالبوین (إجازة ان حاضن الطفل لدیھ في حالة 
ابتداء قبل شھرین من الطفل مكان جب الغاء / الرعایة التربویة. یحق للطفل للحصول على مكان في دار أوقات الفراغ 

 اإلجازة المخطط لھا.

یحق ف شابھ ذلك،أو ما  انتقالھم منھرعایة األطفال عند أماكن في حاضن/حاضني الطفل بإلغاء مكان الطفل حتى إذا لم یقم 
مكان في ربما لم یعد بحاجة إلى انھ أو  ،البلدیةانتقل من إذا كان من الواضح أن الطفل قد حینئذ الغاء مكان الطفل لإلدارة 

 رعایة األطفال في البلدیة.
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 مبادئ توجیھیة أخرى

یمكن إجراء  مساء. 18:30 والساعةصباحا  6:30 الساعة بینما یتم الدوام في دار أوقات الفراغ/ الرعایة التربویة 
بلدیة یمكن لل. المدرسة التمھیدیةإذا كانت ھناك أسباب خاصة. یتم اتخاذ القرارات من قبل مدیر بصورة اقل  طفیفة تعدیالت
 .)Nattis( انظر )obekväm tidة (غیر مریحاألوقات الالرعایة في ان تقدم 

 یة یتم حسب األولویات:اتباع الدور عند توفیر المكان في دار أوقات الفراغ/ الرعایة التربو

 من قانون المدارس.  11من الفصل  7-3تقدیم المكان یتم استنادا الى المواد  •
 حسب الفترة الزمنیة للدور.جدیدة تقدیم أماكن  •
 

االلكترونیة لرعایة بوابة الالعمل ورقم ھاتف مكان العمل في كذلك المعلومات المتعلقة برب یجب تسجیل الجدول الزمني و
مع األخذ في االعتبار الوقت  لكل من حاضني الطفلعمل الربط فترات الجدول الزمني بساعات أیضا یجب و األطفال.
 . تسلیمھ/ لجلب الطفلالالزم 

 ال یحق لحاضن الطفل ترك الطفل في دار أوقات الفراغ/ الرعایة التربویة إذا كان لدیھ أسبوع من الراحة.  

 مارس.اذار/  31تاریخ  قبلھا الى القسم اإلبالغ عنیجب العطلة الرئیسیة لحاضن/ حاضني الطفل 

خالل فترة اإلجازة أو في أوقات العطالت األخرى. یمكن لطفل في دار أوقات الفراغ یس ھناك حق للحصول على مكان لل
 دار أوقات الفراغ بعد اجراء تقییم خاص. منح االستثناءات من قبل مدیر 

أو حسب (أسبوعین) حسب جدول زمني اعتیادي  14-1فل ان یترك خالل األیام في حالة مرض حاضن الطفل فیمكن للط
 الحاجة.

منحھ التعویض المرضي یوما (أسبوعان) أو في حالة  14حاضن الطفل لفترة تزید عن في حالة مرض 
)sjukersättningخاص مع ییم تقبعد إجراء او  مدیرالمن قبل حینئذ توفیر مكان للطفل في دار أوقات الفراغ یمكن ) ف

 طبیة.تأیید شھادة تقدیم 

عندما یمكث حاضن الطفل في المنزل بسبب رعایتھ لطفلھ المریض ال یمكن ترك االشقاء او الشقیقات االخرین للطفل في 
 دار أوقات الفراغ.  

یكون لحاضني الطفل  اندون دار أوقات الفراغ الفعالیات في )، یحق للبلدیة إغالق التأھیلخالل أربعة أیام في السنة (أیام 
مفتوحة للعائالت غیر القادرة دار ألوقات الفراغ وستكون ھناك الحق في الحصول على تخفیض في قیمة الرسم المدفوع. 

 ھذه األیام.خالل نفسھا بعلى ترتیب رعایة األطفال 

ق باألطفال الذین یداومون في خدمة توصیل الطفل الى دار أوقات الفراغ او جلبھ منھا غیر متوفرة (ھناك احكام خاصة تتعل
 ). anpassad grundskolaالمدارس األساسیة ألصحاب االحتیاجات الخاصة (

 أمور اخرى

 الرعایة المقدمة خالل فترة العطالت 
خالل فترة في المدرسة التمھیدیة او دار أوقات الفراغ تقدیم طلب للحصول على الرعایة شخص حاضن الطفل یمكن ل

 العطالت.



          
          Sid 6 (6) 
 
 

  .حسب معدل مكان في رعایة األطفال وھذا الرسم ھو م على األیام المطلوبة،رسوالیتم فرض 

ومسجلین في المدرسة لدیھم مدارس تمھیدیة عامة مجانیة المدرسة التمھیدیة اال على األطفال الذین في ھذه الرسم ال یطبق 
 .التربویةمكان في الرعایة التمھیدیة او لدیھم 

حصلوا خالل رعایة األطفال، یتم فرض رسوم على األطفال الذین تم إنھاء مكانھم ولكنھم ة بالتعرفة المتعلقفي حالة تطبیق 
 .یوما على أماكن جدیدة 90فترة 

دار إلى التربویة / الرعایة المدرسة التمھیدیة أغسطس ینقل الطفل من  اب/ في شھرإذا بلغ الطفل سن السادسة من عمره 
االعالم عن الغاء مكانھ في دار أوقات فیجب لدى الطفل للذھاب الى دار أوقات الفراغ  إذا لم تكن ھناك حاجةأوقات الفراغ. 

 .من ذلك قبل شھرینالفراغ 

الدوام العام الذي یبدأ فیھ الطفل  فيأغسطس اب/  14في  التربویة تنتھي/ الرعایة التعرفة المطبقة على المدرسة التمھیدیة 
 في الصف التمھیدي. 


