
ھذه ھي المدرسة في السوید

لطفلكویحّقمّجانیة.األطفالوروضةعمره،مناألولىالسنةیكملأنمنذاألطفالبروضةیلتحقأنلطفلكیمكن
روضةوتشتملأعوام.ثالثةعمرفیھُیكملالذيالعاممنالخریففصلمناعتباراًاألطفالروضةإلىالذھاب
مّجانیة.وھيباألسبوعساعة15علىالعامةاألطفال

أواالبتدائیةالمدرسةفياألطفالیبدأالتمھیديالصفوبعدأعوام.6سنمناعتباراًالتمھیدّيالصففيالتلمیذیبدأ
عاما13ًو6بینأعمارھمتتراوحالذینللتالمیذالمدارسأطفالرعایةدوروتوجدالمدرسیة.األشكالمنیعادلھاما

أساسعلىالرسومتحدیدویّتممفیدة.أنشطةوتقدمالمدرسیةالعطالتوخاللوبعدھاالدوامساعاتقبلأبوابھاوتفتح
دخل أولیاء األمور.

إلىیذھبأنالتلمیذعلىیجبأنھعلىینّصقانونیوجدأنھیعنيوھذااإللزامي،التعلیمواجبالسویدفيلدینا
فیھیبقىیومكلعنالمدرسةتبلیغفیجبمریضاًالتلمیذكانإذاالتاسع.الصفوحتىالتمھیديالصفمنذالمدرسة

ُیعتبرالذلكسوىوماأمره.أولیاءسوىالمرضبسببالتلمیذغیابعنالمدرسةیبّلغأنیمكنالالبیت.فيالتلمیذ
تبلیغاً ساري المفعول.

أخرىوشروطمتطلباتتوجدأنھذلكیعنيوقدالمدارس.فيالسابقةخبراتكمعنالسویدفيالمدارسثقافةتختلفقد
على التالمیذ وعلى أولیاء األمور على حّد سواء.

نحن ننتظر من التلمیذ:
القدوم في الموعد المحّدد.●
أْن یقوم بتسلیم واجباتھ المدرسیة في الموعد المحّدد.●
في الدراسة.إبداء االحترام لممتلكات المدرسة والمعلمین وزمالئھ●
عنأھمیةیقّلالالجوابإلىللوصولالتفكیرأّنكیفشرحمنیتمّكنوأنالدروس.أثناءفّعالبشكلالمشاركة●

الوصول إلى الجواب الصحیح.
ھدفإلىللوصولتعاوناًُیبديوأنوالمناقشات،االختباراتوفيمجموعة،ضمنالعملفيفّعالبشكلالمشاركة●

ُمحّدد.
التياألھمیةبنفستحظىالموادھذهإنإذوالموسیقى.والفّنالمنزليالتدبیرمثلالعملیةالموادفيیشاركأن●

تحظى بھا المواد النظریة.

لذلكالطرفین.علىبالفائدةیعودوالمنزلالمدرسةبینالجیدالتعاونإّنإذالمدرسة.معاألمورأولیاءیتواصلأننتّوقع
على التلمیذ ھو من تتواصلون معھ بالدرجة األولى.نرجو منكم التواصل معنا في كل كبیرة وصغیرة. والمشرف



العمل بالقیم األساسیة
وكذلك ھو األمر أیضاً فیما یخّص بقیادة المعلمین.ترتكز القیم األساسیة للمدرسة ورسالتھا على أساس الدیمقراطیة،

المجتمععلیھایرتكزالتياألساسیةالدیمقراطیةوقیماإلنسانحقوقاحتراموترسیخبإیصالالتعلیمیقومأنیجب
السویدي.

یجبالتيالقیمھّيالبشربینالتضامنإلىإضافةوالنساءالرجالبینوالمساواةالبشر،لجمیعالمتساویةالقیمةإّن
أال یكون التعلیم في المدارس ذا طابع عقائدي.أن تقوم المدرسة بتجسیدھا وإیصالھا إلى التالمیذ. ویجب

عنھا اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل (معاھدة الطفل).یجب أن تجّسد المدرسة وتنقل القیم والحقوق التي تعّبر



معلومات عن المدارس في بلدیة فارمدو

المدارس في بلدیة فارمدو
خاصة.أساسیةمدارس4وللبلدیةتابعةأساسیةمدارس10فارمدوبلدیةفيتوجد

شكل اإلدارة المنطقة االسم
خاصة غوستافسبري Antistillaاألطفال/روضةمعسكوالنأنتیستیّالمدرسة

förskola och skola
بلدیة إنغارو Brunnsسكوال/برونسمدرسة skola
بلدیة غوستافسبري Farstavikensسكوال/فاشتافیكسمدرسة skola
بلدیة إنغرو Fågelviksسكوال/فوِغلفیكسمدرسة skola

خاصة فارمدوالنِدت Grantomtaمونتیسوري/غرانتومتامدرسة
montessoriskola

بلدیة فارمدوالنِدت Hemmestaskolanسكوالن/ھیّمستامدرسة
بلدیة فارمدوالنِدت Kullsvedsskolanسكوالن/كوللسفیدسمدرسة
بلدیة فارمدوالنِدت Kyrkskolanسكوالن/شیركسمدرسة

خاصة إنغارو Lemshagaلیمسھاغا/أكادیمیة akademi
خاصة غوستافسبري LÄRاألطفال/روضةمعالرمدرسة förskola och skola

بلدیة غوستافسبري Munkmoraskolanسكوالن/مونكمورامدرسة
بلدیة فارمدوالنِدت Viksسكوال/فیكسمدرسة skola
بلدیة یورو / ستافسناس/أوار Värmdöسكوال/فارمدوشیرغوردمدرسة skärgårdsskola
بلدیة غوستافسبري Ösbyskolanسكوالن/أوسبيمدرسة

Värmdö(سكوالنوفارمدوشیرغورد)Hemmestaskolan(سكوالنھیّمستامدرستيفيوتوجد
skärgårdsskola(الیوممنلجزءصغیرةتدریسمجموعةضمنالتالمیذیدرسحیثتمھیدیةصفوف

فیما تبقى من الوقت.الدراسي. ویذھب التلمیذ للدوام في صفھ المدرسي الكبیر

ق المنسِّ
حولدراسةإعدادفيللمشاركةالبلدیةفيالتنسیقمسؤوليبأحدأمورھموأولیاءحدیثاًالوافدینالتالمیذجمیعیلتقي

فيالتلمیذوضعإمكانیةللمدرسةُتتیحالدراسةھذهونتیجةالمدرسیة.وخبراتھسابقاًیتكلمھاالتلمیذكانالتياللغات
التلمیذلدىالمعرفةمستوىمعیتناسببماالتدریسعملیةموائمةإمكانیةأیضاًالمعلمینتمنحكماالصحیح،المكان

ومع احتیاجاتھ.

المشرف/معلّم الصف
ویتابعوالمنزل.المدرسةبینالترابطصلةوھوللتلمیذ،األھمالتواصلجھةھوالصفمعلّمأوالمشرفإن

الصفالمشرف/معلّمیتحّملكمااالجتماعي.تطّورهوكذلكالتلمیذلدىالمعرفيالتطّورالصفالمشرف/معلّم
أو ظھور احتیاجات خاصة.المسؤولیة عن اإلجراءات التي یتم اتخاذھا في حال وجود

الصّف التمھیدي واللغة السویدیة كلغة ثانیة
الصف التمھیدي

إلیھ.ینتميالذيالصفخارجصغیرةمدرسیةمجموعةفيجزئیاًتعلیماًتمھیديصّففيیداومالذيالتلمیذیتلّقى



مااستیعابمنالتلمیذیتمّكنلكيالسویدیةباللغةكافیةمعرفةتطویرھو)FBK(التمھیديالصفمنوالغرض
في الصّف التمھیدي لمدة سنتین كحّد أقصى.یجري من تدریس في الصّف الكبیر. ویتلّقى التلمیذ تعلیماً

اللغة السویدیة كلغة ثانیة
السویدیةلغتھموتطویرتعمیقأجلمنثانیةكلغةالسویدیةباللغةتعلیماًیتلّقونكافیةلغویةمعارفلدیھمالذینالتالمیذ
مادةتعادلثانیةكلغةالسویدیةباللغةالخاصةالدراسیةالخطةإنكبیر.فصلفيالتدریساستیعابعلىقادرینلیكونوا

األم بعین االعتبار.اللغة السویدیة، ولكن یجري تقییم التلمیذ مع أخذ لغتھ

التواصل بین البیت والمدرسة
یسمىماأّياإلنترنت،شبكةعلىترتكزأداةعبراألموروأولیاءالتالمیذمعالبلدیةفيالمدارسبینالتواصلیّتم

واالتصالالمرض،بسببالغیابعنالتبلیغھناكیمكنكحیث).Schoolsoft(سكولسوفتأوالمدرسیةبالمّنصة
على شكل تقدیرات وتقییمات ودرجات.ومتابعة التطور المعرفي لدى طفلكبالمشرف/معّلم الصّف

خاللوتطلعونالمواعید.فیھتحجزونالتيسكولسوفتفيالتطویریةالمحادثاتمواعیدالصّفالمشرف/معّلمینشركما
المواد، وإذا كانت ھناك أسئلة لدى أولیاء األمور.ھذه المحادثات على كیفیة سیر األمور في المدرسة في مختلف

عامةمعلوماتھياالجتماعاتھذه.األمورأولیاءاجتماععنمعلوماتعلىأیضاًسكولسوفتبواسطةتحصلونكما
ُموّجھة من مدیر المدرسة إلى أولیاء األمور.

تحصلون على بیانات الدخول من القسم اإلداري في المدرسة.

أنشطة ما بعد الدوام المدرسي
قدلذلكواالندماج.االجتماعيالتواصلتطویرفيأیضاًولكناللغةتطویرفيالمدرسيالدوامبعدماأنشطةتساھم
الصففيسّناًاألصغرللتالمیذوبالنسبةالمدرسي.الدوامبعدصّفكزمالءمعالمدرسةفيالبقاءاإلیجابيمنیكون

6و5و4الصفوففيسّناًاألكبرللتالمیذبالنسبةأماالمدارس،أطفالرعایةدارفتوجدالثالثالصفحتىالتمھیدي
).Klubben(الناديیسمىمماثلنشاطفھناك

الحركةإنإذمثالً.القدمكرةلعبةعلىكالتدریبالریاضات،إحدىفيالمشاركةسّناًاألكبرللتالمیذالمفیدمنیكونقد
فيالریاضةصالةفوق)Tomtebo(تومتیبوفيمختلفةأنشطةتوجداألخرى.الفوائدمنالعدیدولھاالصحةتعّزز

المدرسة.تنظیممنلیستاألنشطةوھذه).Hemmestaskolan(سكوالنھیّمستامدرسة

اإلجازات
تقدیمفیجباألخرىاألوقاتفيإجازةأخذإلىالحاجةأماالمدرسیة.العطالتخاللالمدرسةمنبإجازةالتالمیذیتمّتع

م الطلب خطّیاً إلى المشرف.طلب خاّص بشأنھا إلى المشرف أو المدیر. وُیقدَّ

أولیاءعلىیجبولكنسّناًاألصغرلألطفالالمدرسیةاإلجازاتخاللمفتوحةالمدارسأطفالرعایةدارتكون
األمور تقدیم الطلب قبل وقت مناسب.

الفریق المشرف على صحة التالمیذ
ومرشدةالمدرسة،ممرضةمنیتكّونالتالمیذصحةعلىمشرففریقفارمدولبلدیةتابعةمدرسةكلفيیوجد

كماالمدرسة.مدیرمساعدإلىباإلضافةومھني،دراسيومرشدمتخّصص،ومدّرستربوي،وأخصائياجتماعیة،
أثناء العمل ولكن مقّرھما لیس في مدرسة معینة.یوجد طبیب وأخصائي نفسي تابعین للمدرسة وھما ُمتاحان



معبیدیداًالفریقویعملوتعلّمھم.التالمیذتطّوریخّصفیماللمعلمینالتربویةالكفاءةاستكمالھوالفریقھذامھمةإن
وضع تعلیمي إیجابي للتالمیذ قدر اإلمكان.المعلمین وباقي أعضاء طاقم المدرسة للمساھمة في إیجاد

استمارات لتعبئتھا وتسلیمھا للمدرسة

وأولیاءالتلمیذعنوانحولمعلوماتعلىتحتوياستمارةوھي:)SOS-blankett(الطارئةالحاالتاستمارة
وصورةالسباحةومھاراتباألدویةالمتعلقةاألسئلةعنأیضاًفیھااإلجابةتتّمكماالھاتف.رقممعأمره

فوتوغرافیة. یجب تسلیم االستمارة إلى المشرف.

إلىاالستمارةتسلیمیجبدینیة.ألسبابأوالحساسیةبسببخاصلغذاءبحاجةالتلمیذكانإذا:الخاصةالِحمیة
المشرف.

تقدیمالسادسإلىاألولمنوالصفوفالتمھیديالصّففيللتالمیذیمكن:(كلوبِّن)الناديالمدارس/أطفالرعایةدار
النادي. یجب تسلیم االستمارة إلى المشرف.طلب للحصول على مكان في دار رعایة أطفال المدارس وأنشطة

األمورأولیاءیقومأنیجبتعلیمیة.كأداةحاسوبجھازباستعارةللتالمیذُیسمحالرابعالصّفمنابتداًءالحاسوب:
الصّددھذافيالمسؤولیةتقعالعقد.علىالتوقیعإلىإضافةاالستعارةفترةأثناءالساریةالقواعدبقراءةمعاًوالتالمیذ

على أولیاء األمور. ویجب تسلیم االستمارة إلى المشرف.

وإیجابيواضحأثرلھاألّماللغةتعلیمأناألبحاثُتظھركبیر.بشكلبھوُیوصىلغاتبعدةمتوّفر:األّماللغةتعلیم
على تطّور معارف التلمیذ في جمیع المواد الدراسیة.

فيدرجاتعلىالحصولللتلمیذویمكنالمادة،لھذهتعلیمیةوخططدراسیةخططوفقالتعلیمھذاویجري
ھذه المادة.

ُیرَسـل الطلب إلى:
Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg

والتالمیذفارمدو.بلدیةلدىالحافلةبطاقةعلىالحصولطلببتقدیمبأنفسھماألمورأولیاءیقومالحافلة:بطاقة
تمّتوإذاالحاالت.أغلبفيالحافلةبطاقةُیمنحونالالمدرسةعنكیلومترات4مسافةضمنیسكنونالذین

في المدرسة.الموافقة على منح البطاقة فیجري جلبھا من القسم اإلداري

للمزید من المعلومات

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-utbildn
ing/organisera-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)
https://www.skolverket.se/download/18.192dfce916aff44f9af6a4/1560325112335/F%C3%B6rslag%20l%
C3%A4roplan%20grundskolan.pdf (2020-09-07)



https://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.html
(2020-10-05)

https://www.varmdo.se/barnochutbildning/skolbarn/grundskolor.4.5108a8bb16e40e092a3d65c1.html

