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 لمن اتجه عند اإلستفسار أو السؤال:

 المدرسة التمھیدیة العامة مكتب الخدمات بالمنطقة
مكتب الخدمات التعلیمیة بالمنطقة أو إدارة 

 االطفال والتعـلیم
 طلب تسجیل الطفل

اسئلة حول الفواتیر/الدفع المباشر/الفواتیر  إدارة االطفال والتعـلیم
 االلكترونیة

التعـلیمیة بالمنطقةمكتب الخدمات   التأمینات  
 بیانات الدخل إدارة االطفال والتعـلیم

لمدرسة التمھیدیة ودار رعایة أطفال ا
المدارس والمرحلة ماقبل المدرسة (الصف 

 التمھیدي) وغیرھا من االعمال التعلیمیة
 االخرى

 تاقلم في المدرسة أو تعود

ةالمدرسة التمھیدیة المنفصل الجھة المختصة بھا  
 امكان للتسجیالت مكتب الخدمات التعلیمیة بالمنطقة

مكتب الخدمات التعلیمیة بالمنطقة أو دار 
 رعایة االطفال/المدرسة التمھیدیة

 إلغاء اإللتحاق

مكتب الخدمات التعلیمیة بالمنطقة. تترك 
 الجدول في الجھة االكترونیة بالبلدیة:

www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg 

 الـجـدول



 یرجو االتصال بمكاتب الخدمات التعلیمیة التالیة:

 إدارة االطفال والتعلیم بكروكوم          إدارة االطفال والتعلیم فــوولـینقي.

 مدرسة نیھــیدن        

Föllinge skola och fritidshem   
Långgatan 16, 830 60 Föllinge 
Tfn 0640 – 169 30

   إدارة االطفال والتعلیم إینقي.

  مدرسة أیــنــقـي

Krokom skola och fritidshem 
Nyhedens skola, 835 80 Krokom 
Tfn 0640 – 162 01, 162 02 

 إدارة االطفال والتعلیم  
دیفارشیت

مدرسة دیفارشیت       
 

Änge skola och fritidshem
Änge skola, Skolvägen 3, 830 51 
Offerdal Tfn 0640 – 167 40, 167 70 

إدارة االطفال والتعلیم أووس
Ås skola och fritidshem 
Ösavägen 9, 836 94 Ås 
Tfn 0640 – 172 00, 172 01 

     إدارة االطفال والتعلیم كروكوم 

مـبنـى بـلـدیــة كروكــوم 

Barn- och utbildningsavdelningen            
Krokoms kommun 
835 80 Krokom 
Tfn 0640 – 163 25 

 Dvärsätts skola och fritidshem
DDvvärärssäättttss skolkolaa, 835 80 K, 835 80 Krrokomokom  
TTffn 0640 – 167 20n 0640 – 167 20  

 الــمــدرســـة الـتـمــھـــیــدیة بــــبـــلــدیــة
كــروكــوم

Förskolorna i Krokoms kommun 
Nyhedens skola, 835 80 Krokom 
Tfn 0640 – 172 01, 162 02, 167 70, 
169 36



الحق للحصول على مكان لإللتحاق في المدرسة التمھیدية 
 ودار اوقات الفراغ واماكن الرعاية التربوية.

 من یحق لھ اإللتحاق بالمدرسة التمھیدیة والصف التمھیدي ودار أوقات الفراغ:

الوضع العائلي؟ حینئذ تعـرض ـ ھــل تعمل أو تـدرس أو لطفل إحتیاجات خاصة بسبب 
المدرسة مكاِن لطفلك في اوقات الفراغ وذلك ابتدءاً من شھر أغسطس (آب) من نفس العام 

 الذي یبداء الطفل الصف التمھیدي والمدرسة االساسیة (االبتدائیة).

ـ ھل الولدین عاطلون عن العمل أو إجازة األبوة لرعایة األشقاء أو آحد اخوان الطفل حینئذ 
ساعة في  15دى الطفل الحق للحصول على مكان في المدرسة التمھیدیة (الحضانة) ل

االسبوع، في حالة طلب زیادة الوقت ستحدد ذلك من قبل العاملین أو الموظفین. سوف یتم 
إنھاء الفترة المسموحة في الحضانة (الروضة) إذا اصبح آحد الوالدین في إجازة االبوة أو 

 عاطلین عن العمل.

البي اللجوءـ لط  

ذو االحتیاجات للمساعدة الخاصة للتطور.ـ   

ـ إعتباراً من أغسطس (آب) من ھذا العام بعـد بلوغ الطفل الثالثة من عمره یحق لھ/لھا 
 اإللتحاق بالمدرسة التمھیدیة العامة (الحضانة أو الروضة) مجاناً.

الفراغ، یجب أن یكون ولي أن یكون لدیك الحق لإللتحاق بالمدرسة التمھیدیة و دار اوقات 
االمر من غیر دیون سابقة عند إلتحاق الطفل في المدرسة التمھیدیة او اوقات الفراغ. تتاح 
 لألطفال الحق في ظل قانون التعلیم بشأن إحتیاجات الطفل الخاصة ویعفى من ھذه القاعدة.

طلب اإللتحاق أو الحصول على مكان في المدرسة التمھیدية 
التربوية. وداخل الرعاية  

االطفال الذین تترواح اعمارھم من سنة إلى خمسة سنین مع ضرورة اإلشراف خالل ثالثھ 
أشھربعـد إستالم طلب االلتحاق یقدم لھم مكاناُ في مدارس التمھیدیة بالبلدیة او اوقات الفراغ 

شھر من أو دار الرعایة التربویة، یجب كتابة ثالثة رغبات مختلفة وأن تقدم الطلب قبل ستة أ
 التاریخ المفضل لدیكم.

 طلب الحصول على مكان أو االلتحاق بدار أوقات الفراغ:

تعطي اولیة اإللتحاق بأوقات الفراغ لالطفال الذین تتراوح أعمارھم بین السادس إلى الثاني 
 عشر من عمرھم. وتعطى في أقـرب فرصة عـند الحاجة. أو عند مالحظة اإلحتیاج.



لتحاق:قاعــدة االنتظار واال  

عـنـد عـرض حق االلتحاق أو المكان الذي ال یناسب خیارك االول یجب البقاء في قائمة 
االتنظار حتى عند قبولك العـرض ام ال وبالنفس تاریخ طلب االلتحاق لحین إیجاد مكان 

 طلبك او اختیارك االول.

قائمة  إذا عـرضت لك االلتحاق بإختیارك االول ورفضتھا، سوف یتم إزالة إسمك من
اإلنتظار إذا ترید االلتحاق بمكاِن آخر یرجو ترك طلب جدید أو إذا ترغب في إعادة الطلب 

 في البلدیة یجب تقدیم طلب جدید إلى مكتب الخدمات التعلیمیة بالمنطقة (المقاطعة).

 تقسیم االماكن:

تفاق مشتركة یجب علیھم اال الولیاء االمور الذین لیس لدیھم منزل مشترك ولكن حضانة
إستعمال مكان الطفل. سوف  لدار رعایة االطفال. ویمكن لكل من ولي آمر على  اإلحتیاج

یكون لكل منھم فاتورة الرسوم حسب دخلھ/دخلھا السنوي. یجب تعبئة الطلب عـن عنوان 
الطفل المنقسم في إستمارة خاصة وتقدیمھا إلى إدارة رعایة االطفال والتعلیم. ال یحق للطفل 

سجالً في حضاناتین أو في مدرستین تمھیدیتین سواء في داخل البلدیة التي تعیش أن یكون م
 فیھا ام خارجھا.

لم في المدرسةـالتأق  

عندما یوافق أحد الوالدین لإللتحاق طفلھم نتوقع أن یكون في مكاِن خالیة مباشرتاً. وھذا یعني 
قرار یوم تاریخ التسجیل. یبدأ دفع أن الطفل یبدأ الدراسة أو التأقلم في المدرسة التمھیدي من 
 الرسوم من یوم إبتداء الطفل الحضانة. الیتم حسم الغیاب.

لإللتحاق في المدرسة التمھیدیة أو اوقات الفراغ أو دار الرعایة التربویة تعني التغیر للطفل.  
 ولذلك فمن المھم أن یكون آحد ولي االمر مع الطفل خالل الفترة االولى من التأقلم في

المدرسة التمھیدیة (الحضانة).التأقلم یعطي الفرصة  الولیاء االمور واالطفال لتعرف على 
 الموظفین العاملین في المدرسة التمھیدیة. فترة التاقلم دائماً تكون من إسبوع إلى إسبوعین.

الدوام أوقات  

 یتوقف على ساعات عـمـل الوالدین وعند مالحظة الحاجة یعـرض البلدیة بحد اقصى

ساعة في الیوم من یوم االثنین إلى یوم الجمعة. ساعات العمل العادیة من الساعة  12
 السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءاً.



 أيام الدراسة التطويرية للموظفین

أوقات الفراغ والمدرسة التمھیدیة: اربعة دراسة تطوریة في خالل العام ق لموظفي ـحــی
الدراسي وبذلك تقوم اإلدارة بتعیین موظف بدیل أو موقت. وسوف تشارك ایضاً موظفي 

الرعایة التربویة في ھذه االیام النھا مشتركة لجمیع الموظفین. وفي خالل ھذه االیام مطلوب 
االیام وتنظیم واالشراف على اوقاتھم. الیتم أي تخفیض من آولیاء االمور مراعاة ھذه 

 للرسوم. 

 فترة الدمج أو التوحید الحضانات

 خالل فترة الصیف وخالل العطالت المدرسیة یتم دمج الحضانات ودار اوقات الفراغ.

فلة في الحضانة و أوقات الفراغالطفل/الط تواجـدالجدول االسبوعي و فترة   

جدول إسبوعي بمواعید تواجد الطفل/الطفلة في الحضانة/اوقات  یجب على ولي االمر ترك
 الفراغ لغرض المراعاة. في حالة تغییر المواعید یرجو ترك مواعید آخـرى.

 یجب تقدیم الجدول عبر الخدمات اإللكترونیة للبلدیة آدناه:

www.infomentor.se

مكتب مة اإللكترونیة یجب علیھم إعطاء الجدول إلى للذین لیس لدیھم الخبرة إلستخدام الخد 
الخدمات التعلیمیة بالمنطقة. یجب على آولیاء االمور إستعمال أو إستخدام خمسة آیام 

المدرسة التمھیدیة (الحضانة) و آوقات الفراغ خالل سنة لقضاء عطلة أو إجازة تعویضیة إذا 
 لم یكن اإلجازة خالل العطلة المدرسیة.

لتحاق أو التسجیلإلغاء اال

یتم إلغاء التسجیل كتابیاً. ویجب لكال الوالدین التوقیع عـلى إشعار اإللغاء  أن یجب 
مكتب الخدمات التعلیمیة بالمنطقة. دار أوقات الفراغ أو  إلى المدرسة التمھیدیة/وإعطاءھا 

إللغاء التسجیل یجب ایضاً تقدیم اإللغاء من خالل الجھة االلكترونیة للبلدیة. فترة االشعار 
شھرین وتحسب من یوم إستالم اإلشعار. خالل فترة تطبیق إشعار اإللغاء یرجو اإللتزام 

 بالدفع. یتم تقدیم طلِب تسجیل جدید عـند إلغاء التسجیل.

 عند تغیر الطفل من المدرسة التمھیدیة إلى اوقات الفراغ یحدث تلقائیاً عند الرغـبة. 

حتیاج لمكان التسجیل او االلتحاق یجب إبالغ إدارة االطفال إذا آحد الوالدین لم یعد لإل
 والتعـلیم لتقید رسوم الدفع



والبطالة بوةعند إجازة اال المدرسة التمھیديةقوانین أو لوائح   

آولیاء االمور الذین لدیھم إجازة االبوة ولدیھم ایضاً اشقاء اكبر للطفل المولود سوف یزال 
ذ یتم تنفـیـمكانھم محفوظة في إدارة المدرسة التمھیدیة لمدة خمسة عشر ساعة في االسبوع. 

 الوقت المحدود من یوم وصول أو رجوع الطفل إلى المنزل. 

اطلین عن العمل أو یعانون من بطالة لدیھم حق االلتحاق أما لالطفال الذین اولیاء امورھم ع
ذ الوقت المحدود فوراُ. طلب یتم تنـفـیـفي المدرسة التمھیدیة خمسة عشر ساعة في االسبوع. 

 والتعـلیم.أو إدارة التربیة الخدمات التعلیمیة بالمنطقة إجازة االبوة والبطالة یرسل إلى مكتب 

الفراغ عند إجازة االبوة والبطالةقوانین أو لوائح اوقات   

عشرة ساعات في االسبوع لمدة  وذلك مكانھمیحتفظوا باوقات الفراغ  داریجب على االطفال الذین في  
في إجازة االبوة او عاطالً عن العمل. یجب على الفور  ولي آمرد أن اصبح أحد الوالدین أو ـشھرین بع

یدیة (الحضانة) أو عن طریق خدمة البرید االلكتروني.  إلغاء التسجیل كتابیاً  في المدرسة التمھ  
الخدمات التعلیمیة بالمنطقة أو إدارة التربیة طلب إجازة االبوة والبطالة یرسل إلى مكتب 

 والتعـلیم.

   المدرسة التمھیدية العامة

من عـمر یف القادم المدرسة التمھیدیة العامة إلى جمیع االطفال من فصل الخرتـعـرض 
ساعة في االسبوع. المدرسة  15ساعة في السنة. وینقسم إلى  525. أن یستمر ثالثة سنوات

التمھیدیة العامة مجاناً ویتبع العام الدراسي. لن تعطي المدرسة التمھیدیة دراستھا أو نشاتطھا 
. إذا كان عمر طفلك/طفلتكم ثالثة ـ خمسة سنوات واصبح الوالدین من یةخالل العطلة الصیف

عمل أو في إجازة االبوة تدفع المدرسة التمھیدیة العامة الرسوم المدفوعة باالنشطة.غیر   

ساعة مع الجدول  15لاللتحاق مجاناً بالمدرسة التمھیدیة العامة یجب اإلخطار كتابیاً  
. ویجب تقدیم جدول الخدمات التعلیمیة بالمنطقة. وذلك لعدم دفع الرسومالزمني إلى مكتب 

عام. توجداالستمارة في جھة المعلومات االلكتروینة للبلدیة:زمني جدید كل   

www.krokom.se 

ة بالمنطقة.یأو طلب االستمارة من مكتب الخدمات التعلیم  

http://www.krokom.se/


االقلیة ومیةـقـال  

االطفال الذین ینتمون إلى االقلیة القومیة لدیھم حقوق خاصة للغتھم وعاداتھم. بلدیة كروكوم 
اھداف خاصة للغتھم. مثل المدرسة التمھیدیة  و لھا قـومیة ساما(الالبیون)إلى إدارة  منطقة

طقة أینقي یوجد والمدرسة التمھیدیة بمنتقوم بإندماج أعمال قومیة ساما في منطقة روتفیكن 
وثـیـقـة الخطة التعلیمیة اھداف  البلدیة حسبراس التمھیدیة في االمدتعمل . اجناح لغة السام

.اسام ومیةاالداریة لقفي المناطق   

  الــرســوم

 المبداء االساسي للرسوم

. الرسوم ھو رسوم اإلشتراك مما یعني أن رسوم للرسوم یُطبق بلدیة كروكوم حد أقصى
شھراً. تفرض الرسوم من یوم تاریخ تسجیل أو إلتحاق الطفل. الیتم  12شھري ثابت لمدة 

 خصم الغیاب.

 كیف يحسب الرسوم؟

االطفال في إدارة رعایة االطفال. یستند الرسوم على دخل االسرة  المشتركة وعلى عدد 
الذین ال یعیشون معاً ولكن  االمور ید االلتحاق او التسجیل. آولیاءـالرسوم مستقل من مواع

لدیھم حضانة مشتركة ویحتاجوا إلى إلتحاق الطفل/الطفلة بالحضانة یجب علیھم دفع الرسوم 
ال یتجاوز الحد االقصى.  من كال دخل االسرة الخاصة بھم. المجموع الكلي للرسوم یجب أن

د االلتحاق إلى نھایة ـإذا إمتقصیرة.  شھریاً حتى ولو مـدة االلتحاق االجمالي الرسومیخصم 
جزء من رسوم الشھر.یتیعني فاتورتین  الشھر قـد   

لالشقاءالرسوم خصم   

ویحسب الطفل كرقم واحد  الحد االقصى لخصم لالشقاء یجب الدفع للطفل االصغـر
اما الطفل الرابع فسیكون مجاناً. الطفل الثاني والخ.لالخ/اخت   



 بدفع الرسوم   نیاالشخاص الملزم
أو أفراج األسرة یعیشون سویاإذا كان  عنيیالرسم الشھري ھو الدخل المشترك لالسرة/العائلة. وھذا  أساس

 االطفال. /الطفل مر أولي   واسی ل شانی حتى ولو المتعا  لیكمع  حسبیمع شخص    ةی شراكة مال ھمی لد
 الدفع.مر الطفل ھو/ھي مسؤول عن أذلك، إال أن ولى  مع

 2022(آذار)  ول مارسأمن  ھثابت  رسوم
 الثاني وھكذا. ول وبعده الطفل  الطفل األیعتبر ھو صغر طفل أ

 . عن العمل  نی مور االطفال الباحثأ اءی ولأل ھ للطفل األول والثاني .. إلخثابتال رسومالتطبق نفس 

سنوات ثالثة الطفلھ/الطفل یبلغ فیھالعام الذي  في ) وی ولیتموز( 31سنة إلى العمر من للطفل/طفلة  رسوم
 كاالتي: 

الطفل االول: 3 % من الدخل بحد أقصى 1645 كرونا في الشھر.  
طفل الثاني: 2% من الدخل بحد أقصى 1097 كرونا في الشھر.  
الطفل الثالث: 1% من الدخل بحد أقصى 548 كرونا في الشھر.  

الطفل/الطفلة الرابع في االسرة یكون  مجاناً.  

سنھ  12الطفل/الطفلة ثالثة سنوات إلى  في العام الذي یبلغ فیھ (آب)   غسطسأول أ ن الطفل/الطفلة م رسوم
 كاالتي: 

الطفل االول: 2% ن الدخل بحد اقصى 1097 كرونا في الشھر.  
طفل الثاني: 1% من الدخل بحد أقصى 548 كرونا في الشھر.  

الطفل الثالث: 1% من الدخل بحد أقصى 548 كرونا في الشھر.  
الطفل/الطفلة الرابع في االسرة یكون  مجاناً.  

ساعات   نفس الرسوم بغض النظر عن عدد نطبق یشھرا.ً   12ي أالرسوم المفروضة لمدة سنة  تأخذ
 . اإلشراف (الحضور) 

 الدخل  اناتیب
 . حةیصح ون لتك  الرسوم  دی الدخل السنوي الخاص بك لتحد اناتی إلى معلومات ب نحتاج

 الحضور. /عند بدایة الطفل ةی بالبلد  می الدخل السنوي إلى إدارة االطفال والتعل اناتی ب إستمارةإرسال  جب ی 
 . الخدمات اإللكترونیة قیالدخل السنوي عن طر انات ی ب   می تقد  ضای ا مكنك ی 
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یجب االبالغ في اقـرب وقـت ممكن عند تغیرات في الدخل السنوي وغیرھا من التغییرات، 
ن ھذه یؤثر على الرسوم. تكـون مثالً تغییرات في الوضع العائلي، إجازة االبوة أو البطالة ال

 مسؤول شخصیاً عن التاكد من أن یتم دفع الرسوم الصحیح.

. الدخل الخاص بك حتى ولو كنت ستقبل الحد االقصى وفقاً لتحدید الدفع تنرید معلوما
 ولیس من الضروري في ھذه الحالة تحدید الدخل السنوي. 

لشھر المقبل ما لم یكن خالف ذلك یبقى یصبح الدخل السنوي الجدید المقدم فعال من اول ا
 المتفق علیھ. 

اإلقرار الضريبيمقارنة تصريح الدخل السنوي بعـد  

یقدم  إدارة االطفال والتعـلیم بالبلدیة مراقبة سنویة أو فحص سنوي لدخل اولیاء االمور 
الحالي. مقارنة لبیانات مصلحة الضرائب من اإلقرار الضریبي. یجعل تعدیل الرسوم للعام 

وھذا یعني أسترداد أو جمع الرسوم. یتم ارسال فاتورة منفصلة إلى ولي االمر المختص 
 والفاتورة مدرجة في المتطلبات الحالیة وإجراءات اإلغالق.

 الرسوم االساسي للدخل

یستند اساس رسوم على الدخل قبل الضرائب وغیرھا من الظروف في المنزل الذي ینتمي 
حیث یوجد االحتاج إلى الرعایة أو المالحظة. إلیھا الطفل/الطفلة  

 یحسب رسوم االساسي للدخل االجمالي كمایلي:

 ـ الراتب والمكافات او التعویضات االخرى.

 ـ نفقة رعایة االطفال الُمعاقین.

 ـ نـقـدیة العائلة.

 ـ نقـدیة الـوالـدین.

 ـ مكافاة أو تعویض وقت المرضیة المحددة والنشاطات.

مرضیة و نقدیة الحمل.ـ نقـدیة   

 ـ فائدة مـدة الحیاة.

 ـ التقاعـد ( لیس تقاعـد الطفل).

 ـ تعویض البطالة.



ـ دعــم النشاطات و وتعویض أو مكافاة النمو أو التطور (لیس إعانة دراسة مالیة و قرض 
 دراسي).

ـ تعویض رسوم أو مكافاة منزل تربیة عائلیة. 

 یحسب في الدخل االساسي.حتى الدخل المكتسب من خارج البالد 

 لفائض العامین لشركاتھم أو لحسابھم الخاصة یحصى من تجارة االعمال خالل العام الحالي.

 في حالة إختالف الدخل من شھراً الخر یجب إجمالیة الدخل وعرض لفترة تقسیم الشھر.

 لتعطیل المؤقتمحاسبة دائنة والدفع والمطالبات و ا

و فواتیر الرسوم دائماً في نفس الشھر. یقرض رسوم الشھر محاسبة الدائن أو یتم قرض أ
أشھر في السنة من تاریخ وضع أو التحاق الطفل وحتى تاریخ فترة اإلشعار  12لمدة 

 باإلنتھاء. تحسب الرسوم بغض النظر عن حضور الفعـلي للطفل.   

إشعارالتذكیر  في حالة التأخیر في دفع الرسوم سیتم إرسال إشعارتذكـیر او تنبیھ مع رسوم
خالل ثمانیة ایام بعد تاریخ إنتھاء الصالحیة. یجب أن یتم دفع أشعار التذكـیر في خالل ثمانیة 

ایام. ترسل طلب تحصیل الدین في خالل عشرة ایام یعد إنتھاء تاریخ صالحیة إشعار 
التي  التذكیر. الفواتیر التي لم تدفع تدیرھا شركة (إنتروم جاستیتیا) لتحصیل على الدیون

 یمكن أن تساعد في خطة دفع إذا رغـبت في ذلك.

إذا عند ولي االمر فواتیر غیر مدفوعة یرسل إخطار بإنھاء مكان اإللتحاق للطفل/الطفلة. یتم  
ارسال رسالة بعد شھر من تاریخ إنتھاء الفاتورة االخیرة. لدى ولي االمر شھرین لتسدید أو 

لتحاق الطفل في خالل إسبوعین. یمكن تقدیم طلب جدید دفع الدیون.إذا تاخرالدفع یتم إنھاء إ
 اللتحاق الطفل/الطفلة عندما تتم تسویھ الدیون أو دفع الرسوم.

في حالة إشتراك مكان رعایة الطفل/الطفلة یكون إنھاء االلتحاق فقط لولي االمر الذي لم یدفع 
 الرسوم.

عائلة/االسرة بیانات خاطئة الھمیة لـدى البلدیة الحق في إنھاء مكان االلتحاق إذا قـدمت ال
تقییم حاجة الطفل/الطفلة لمكان االلتحاق. یتم أیضاً إنھاء االلتحاق إذا قدمت االسرة بیانات 

 خاطئة عن دخلھم المالي أو بشأن الدخل.

إذا ترید أن تدفع الرسوم شھري عن طریق الفواتیر اإللكتٮرونیة یجب أن تقدم تقریراً عبر 
 المصرفیة الخاصة بك.خدمات اإلنترنت 

للعلم: إذا لم یتم إستخدام المكان المحجوز في الحضانة/الروضة لمدة شھرین ، سوف تنھي 
البلدیة ذلك فوراً. ویمكن إعطاء إستثناءات في حالة الغیاب المعلن عنھ مسبقاً أو في حالة 

ض. المر



 التأمین

لیالً ونھاراً، على  كروكوم لدیھم تأمین ضد الحوادث. تأمین كل االطفال المسجلین في بلدیة 
 .طفال مرحلة ما قبل المدرسة (الحضانة) وتالمیذ المدارس االبتدائیةال   مدى ساعات الیوم

في الحضانة أو الروضة أو  تسبب بإضرار نفسھ  مـالحظة! الیوجد تامین لالطفال في حالة 
 مكان العمل أو إضرار غیره من االطفال أو الموظفین.

 یوجد إستمارة التأمین ومسموح للطباعة على جھة البلدیة اإللكترونیة:

www.krokom.se

 نـشر الصور:

المدرسة و مرحلة ماقبل المدرسة (الحضانة)  أو أوقات الفراغ یطلب  االطفالعندما یبدا 
إستمارة الموافقة. ھنالك یمكنك تحدید إذا ممكن نشر صورة طفلك على شبكة منك ملئ 

 اإلنترنت أم ال.

 الدخول إلى مرحلة ماقبل المدرسة (الحضانة) والمدرسة

المدرسة والحضانة لیست مكاناً عام. فقط لالطفال وآولیاء االمور أو ( الشخص المعین من 
لبقاء في الحضانة والمدرسة.  وھذا یعني أن ولي االمر لترك واخذ الطفل) لھم الحق في ا

الموظفین لھم الحق في طرد االشخاص المشبوھین بھم من منطقة المدرسة أو الحضانة إذا 
 كان ذلك ضروریاً لحمایة االطفال. 

 متطلبات السرية واإلخطار

جمیع الموظفین لدیھم واجب كتمان السریة أو االسرار واإلخطار. یشمل واجب كتمان 
 السریة تعني أن لكل طفل وضعاً خاص ال یجب الكشف عنھا لشخصاً آخر.

اإلخطار یعني أن عند الحاجة یجب على الموظفین اإلتصال بالسلطات الرعایة اإلجتماعیة 
 إذا كان في شك لتعرض الطفل لإلیذاء. اإلخطار یلغي كتمان السریة. 

 خالصة من السجل الجنائي

للعاملین في مجال رعایة  2001ن االول من ینایر عام یوجد قانون السجالت العامة م
 االطفال. یجب لجمیع الموظفین تقدیم مستخرج السجالت الجنائیة من الشرطة.



 البیانات الشخصیة

عند الموافقة للتحاق الطفل، یتم الموافق على لوائح البلدیة وكذلك یتم معالجة البیانات 
 وقانون الخصوصیة.الشخصیة وفقاً لقانون حمایة البیانات 

 الخدمات اإللكترونیة
ة مھمتك عبر اإلنترنت في شكل الخدمات اإللكترونیة. كولي آمر لدیكم الفرصة  لمراعا

یمكنك طلب الحصول على مكان اإللتحاق وإنھاءھا وایضاً ترك تفاصیل الدخل والجدول 
تتوفـر المزید من ھویة الخدمات اإللكترونیة. الزمني. تتطلب ھذه الخدمات أن یكون لدیك 

 المعلومات في الجھة اإللكترونیة:

www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg 

إذا لیس لدیك أوقادر على إستخدام خدماتنا على اإلنترنت ، یوجد إستمارات للطباعة في 
 موقع البلدیة

المعلومات: مصدر    
 قانون المدارس

 قانون اللجؤ
 قانون المعلومات االلكترونیة

 قانون الخصوصیة
 قانون السریة و الوثائق العامة

قانون الخدمات اإلجتماعیة

http://www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg
http://www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg
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