די שול איז געצילט פ ַֿאר אַײער קינד

בראָ שור וועגן דער נַײער לערן־ּפראָ גראַ ם און דעם נַײעם שולגעזעץ ,באַ שטימט פֿאַ ר יעדן איינעם
וואָ ס האָ ט אַ קינד אין גרונטשול ,אין אַ גרונטשול פֿאַ ר קינדער מיט לערן־שוועריקייטן ,אין אַ שול
פֿאַ ר סּפעציעלער דערצִיונג ,צי אַ שול פֿאַ ר די סאַ מי (לאַ ּפן).

איר זענט וויכטיק

איר זענט דער מענטש ווָאס שטייט צום סַאמע נָאענטסטן צו אײַער קינד .דעריבער איז וויכטיק עס זָאלן
אײך און אײַער קינדס שול ,און עס זָאל ַאנטשטיין ַא צוזַאמענַארבעט אין
זײַן גוטע בַאציִונגען צווישן ַ
ַאלץ ווָאס הָאט ַא שײַכות צו אײַער קינדס ַאנטוויקלונג .דורך דער צוזַאמענַארבעט וועלן ֿפַארגרעסערט
זײן
סײ אין זײַן ַאנטוויקלונג אין די לימודים ,ס ַײ אין ַ
ווערן אײַער קינדס שַאנסן צו דערגיין ווָאס ווײַטער ַ
געזעלשַאֿפטלעכער ַאנטוויקלונג.
ַאז איר וועט זיך בַאקענען מיט דער אויֿפגַאבע ֿפון דער שול ,וועט איר הָאבן בעסערע מעגלעכקייטן
צוזַאמענצוַארבעטן מיט אײַער קינדס שול .אין דער איצטיקער ברָאשור וועט איר געֿפינען אינֿפָארמַאציע
אײנגעֿפירט אין שול און זענען משּפיע אויף אײַער קינדס לימודים.
וועגן ַא ריי שינויים ווָאס ווערן איצט ַ

וטרופ סים”
די באַ גרי ֿפ ן ”עלטערן” און ”אַ ּפ
ּ

בדרך־ּכלל זענען איינער פֿון די עלטערן אָ דער ביידע דעם קינדס אַ ּפוטרוּפס .דער אַ ּפוטרוּפס טראָ גט
דאָ ס אַ חריות איבערן קינד און דאַ רף זאָ רגן אַ ז דאָ ס קינד זאָ ל קריגן אַ ּפאַ סיקע באַ האַ נדלונג ,אַ געפֿיל פֿון
זיכערקייט ,און אַ גוטע דערצִיונג .בדרך־ּכלל האָ ט דעם קינדס אַ ּפוטרוּפס שטענדיק דאָ ס רעכט צו באַ קומען
אַ לע געגעבענע אין שַײכות מיטן קינד אָ דער מיטן ּתלמיד אין שול ,אַ רַײנגערעכנט ּפרטים וואָ ס ווערן באַ וואָ רנט
דורך דעם קאָ נפֿידענציעלקייט־געזעץ .איינער פֿון די עלטערן ,אויב ער איז נישט דעם קינדס אַ ּפוטרוּפס,
האָ ט נישט דאָ ס רעכט צו קריגן אַ זעלכע געגעבענע וועגן דעם קינד וואָ ס ווערן באַ וואָ רנט דורך דעם
קאָ נפֿידענציעלקייט־געזעץ.

דער וועג צום ציל

דָאס שולגעזעץ און די לערן־ּפרָאגרַאם מוזן ֿפַארזיכערן ַאז ַאלע קינדער זָאלן ,אויף ַא גל ַײכן אוֿפן ,געניסן
ֿפון שול־לימודים ֿפון ַא גוטער קווַאליטעטָ ,אן אונטערשייד לויטן וווינָארט צי לויטן סָארט שול ווּו זיי
לערנען זיך .זיי צייכענען ָאן ֿפַאר ַאלע שולן די זעלביקע ריכטליניעס צו דער ַארבעט .דער ּפַארלַאמענט
נײ שולגעזעץ ווָאס איז חל אויף ַאלע דערציִונגס־רַאמען ֿפַאר קינדער און יוגנטלעכע אין
הָאט בַאשטימט ַא ַ
שוועדן.
אינעם שולגעזעץ שטייט ,צווישן ַאנדערעַ ,אז ַאלע קינדער מוזן ָאנטייל נעמען אין די לימודים ,סײַדן זיי
ָאּפצוזײן ֿפון שול .ווי ַא ֿפָאטער ָאדער מוטער ליגט אויף אײַך דָאס ַאחריות צו
ַ
הָאבן ַא בַארעכטיקטע סיבה
אײער קינד זָאל גיין אין שול .אויב איר הָאט נישט ָאנגעזָאגט וועגן ז ַײן ָאּפז ַײן און אײַער קינד איז
זָארגן ַאז ַ
ֿפָארט נישט געקומען אין שול ָאן שום בַארעכטיקטער סיבה ,מוז א ַײך די שול ,אין הסּכם מיטן שולגעזעץ,
געבן צו וויסן דערֿפון נָאך דעם זעלבן טָאג.
שול־בַאֿפרײונג ֿפַאר אײַער קינד ,דַארֿפט איר זיך ווענדן צום דירעקטָאר ֿפון דער
ַ
אויב איר ווילט בעטן ַא
שול .דער דירעקטָאר בַאשליסט ווען און וועמען צו בַאֿפרײַען .ווענדט זיך אויך צום דירעקטָאר אין ֿפַאל ווען
איר ווילט זיך דערוויסן צי אײַער קינד קען בַאֿפרײַט ווערן ֿפון איינעם ֿפון די מוז־לימודים .די מעגלעכקייט
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בַאֿפרײַט צו ווערן ֿפון ַאזעלכע לימוד־עלעמענטן איז ֿפַארקלענערט געווָארן דורכן נ ַײעם שולגעזעץ .דער
דירעקטָאר הָאט דָאס רעכט צוצושטימען צו ַאזַא בקשה נָאר אין ֿפַאל ווען זי קומט מיט דעם ווָאס ווערט
בַאצייכנט ווי “בַאזונדערע סיבות” ,און ַאזַא בַאֿפרײַונג קען גילטן נָאר אויף איינצלנע געלעגנהייטן דורכן
דערבײ שטערן דעם ּתלמיד אין זײַנע ֿפליכטן לגבי די לימודיםֿ .פון דעסטוועגן הָאט
ַ
לערניָאר ,נישט טָארנדיק
איר דָאס רעכט צו ַאּפעלירן קעגן דעם דירעקטָארס בַאשלוס בײַם ַאדמיניסטרַאטיוון געריכט.
די ממונים (די לָאקַאלע אינסטַאנץ ָאדער די ַאדמיניסטרַאציע ֿפון ַא ֿפרײַער שול) זענען ֿפַארַאנטווָארטלעך
ֿפַאר דער שול אויף ַא לָאקַאלן אוֿפן .אין ֿפַאל ווען עס זָאלן אויֿפקומען ּפרָאבלעמען ווָאס נישט איר ,נישט
דער ּפערסָאנַאל און נישט די ַאדמיניסטרַאציע ֿפון דער שול בַאווײַזט נישט צו לייזן ַאליין ,קענט איר זיך
בײם ממונה מוז זײַן ַא סטַאנדַארדנער געשריבענער מוסטער ווָאס ווײַזט ווי
ווענדן צום ֿפַארַאנטווָארטלעכןַ .
ַאזוי אויֿפצונעמען און בַאהַאנדלען ָאנקלָאגן קעגן דער דערציִונג־סיסטעם .איר קענט בעטן קריגן ַאן ָאּפדרוק
דערֿפון אין אײַער קינדס שול.
ָאנווײזונגען בנוגע די מיטלען ווָאס די שול מעג ָאננעמען
ַ
דָאס נײַע שולגעזעץ ַאנטהַאלט עטלעכע נײַע
אין ֿפַאל ווען ַא ּתלמיד שטערט צום גוטן סדרֿ ,פירט זיך נישט ווי עס בַאדַארף צו ז ַײןָ ,אדער בַאגייט נָאך
ערגערע שטערונגעןַ .אחוץ דעם ווָאס דער ּתלמיד קען ַארויסגעשיקט ווערן ביזן סוף ֿפון דער לעקציע ,קען
דער דירעקטָאר ,אין געוויסע ֿפַאלן ,געבן דעם ּתלמיד ַא ווָארענונג בּכתֿבַ .אזַא ווָארענונג מוז דערקלערן
בֿפירוש ווָאס עס קען געשען אין ֿפַאל ווען דער ּתלמיד זָאל נישט ענדערן ז ַײן אויֿפֿפירונג .עס איז מעגלעך,
למשלַ ,אריבערצוֿפירן דעם ּתלמיד אין ַאן ַאנדער שול.
דָאס נײַע שולגעזעץ גיט אויך דעם דירעקטָאר די מעגלעכקייט אויסצושליסן ֿפון די לימודים ַא ּתלמיד אין
ַא גרונטשולַ ,א שול ֿפַאר סּפעציעלער דערציִונג ,צי ַא שול ֿפַאר די סַאמי ,אויב דָאס איז נייטיק ּכדי צו
ֿפַארזיכערן רו און נָארמַאלע לערן־בַאדינגונגען ֿפַאר די איבעריקע ּתלמידים ,אין ֿפַאל ווען קיין ַאנדערע

3

מיטלען הָאבן נישט געהָאלֿפן .דָאס אויסשליסן ֿפון שול מעג געדויערן ביז זיבן טעג יעדעס מָאל ,און
טָאר נישט געשען מער ווי צוויי מָאל אין ַא סעמעסטער .דער ּתלמיד מעג ֿפָאדערן ַא ֿפַארגיטיקונג ֿפַאר
בײם
די דורכגעלָאזטע לערנטעג ,און איר ,דער ַאּפוטרוּפס ,מעגט ַאּפעלירן דעם דירעקטָארס בַאשלוס ַ
ַאדמיניסטרַאטיוון געריכט.

נַײע לערן־ּפראָ גראַ מען
ס’נײ די לערן־ּפרָאגרַאם ֿפַאר דער גרונטשול ,דער שול
נָאכן שולגעזעץ איז איבערגעשריבן געווָארן אויף ַ
ֿפַאר סּפעציעלער דערציִונג ,און דער שול ֿפַאר די סַאמיַ ,אזוי ַאז יעדער סָארט שול קריגט ַא בַאזונדערע
סײ די
סײ די ווָאס געהערן צו דער לָאקַאלער אינסטַאנץ ,ס ַײ די ֿפר ַײע און ַ
לערן־ּפרָאגרַאםַ .אלע שולןַ ,
מלוכישע ,מוזן זיך בַאניצן מיט די לערן־ּפרָאגרַאמען בַאשטימט ֿפַאר יעדן איינעם ֿפון די סָארטן שולַ .אז
איר וועט לייענען די לערן־ּפרָאגרַאם וועט איר זיך דערוויסן אויף וועלכע ווערטן עס שטייט די שול און
וועלכע זענען אירע אויֿפגַאבעס און צילן .די לערן־ּפרָאגרַאם נעמט אויך ַארײַן קורסּפלענער און קענטעניש־
ֿפָאדערונגען ֿפַאר יעדן איינעם ֿפון די געלערנטע קעגנשטַאנדן.
עס קענען זיך מַאכן אונטערשיידן אין די ַארבעטס־שיטות ֿפון די שולן .דָאס דַארף בַאטרַאכט ווערן דורך
ַא צוזַאמענַארבעט ֿפון דער ַאדמיניסטרַאציע און ֿפונעם ּפערסָאנַאל ֿפון יעדער שול בַאזונדער .די ּתלמידים
דַארֿפן אויך קענען זײַן שוּתֿפים צו דער ַארבעט .איר ,ווי ַא ֿפָאטער צי מוטער ,קענט אויך ָאנטייל נעמען אין
דער ַארבעט דורך די בַאגעגענישן און שמועסן אויף וועלכע איר וועט ֿפַארבעטן ווערן .איר קענט זיך אויך
אײער קינדס שול און ֿפָארלייגן ַאנדערע ֿפָארמען מיטַארבעט.
ֿפַארבינדן מיט ַ

לערן־פראָ גראַ ם
די
ּ

בַאשרײבט דעם ווערטן־יסוד און די אויֿפגַאבעס ֿפון דער שול.
ַ
דער ערשטער טייל ֿפון דער לערן־ּפרָאגרַאם
דָא ווערט דערקלערט ַאז די ַאקטיוויטעט ֿפון דער שול מוז זיך ַארײַנשרײַבן אין די דעמָאקרַאטישע ווערטן
ֿפון דער געזעלשַאֿפט ,און ַאז יעדער איינער ווָאס ַארבעט אין דער שול מוז רעסּפעקטירן די ווערט ֿפון יעדן
מענטשן און ֿפון דער נַאטור ַארום אונדז.
אין דעם צווייטן טייל געֿפינען זיך ָאנווײַזונגען און ריכטליניעס ֿפַאר דער דערציִונג־ַארבעט .דָא ווערן
ֿפַארצייכנט די נָארמעס ,די ווערטן און די קענטענישן ווָאס עס ווָאלטן געדַארֿפט טיילן ַאלע ּתלמידים צום
בײ יעדן איינעם ֿפון די קעגנשטַאנדן אין שול דַארף העלֿפן דערגרייכן
סוף ֿפון זייערע לימודים .די ַארבעט ַ
די דָאזיקע צילן .די צוויי ערשטע טיילן ֿפון דער לערן־ּפרָאגרַאם זענען אויך חל ,כָאטש אין ַא ביסל ַא
ֿפַארלײכטערטער ֿפָארעם ,אויף דער ַארבעט ֿפון דעם ָאבליגַאטָארישן קינדער־גָארטן און ֿפון די נָאכמיטָאג־
ַ
היימען.
אין דעם דריטן טייל ווערן ֿפָארגעשטעלט די קורסּפלענער און די שייכדיקע קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפַאר
יעדן איינעם ֿפון די געלערנטע קעגנשטַאנדן.
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קורספלענער און קענטעניש־ ֿפאָ דערונגען
ּ
דער קורסּפלַאן ֿפַאר יעדן קעגנשטַאנד בַאשרײַבט ֿפַאר ווָאס דער געגעבענער קעגנשטַאנד ֿפיגורירט אין
דער לערן־ּפרָאגרַאם ,ווָאס זענען די צילן ֿפונעם לימוד און ווָאס ֿפַאר ַא קענטענישן אײַער קינד קען דורך
בײ
דעם דערגרייכן .דער קורסּפלַאן בַאשרײַבט אויך דעם צענטרַאלן אינהַאלט ֿפונעם לימוד .די ַארבעט ַ
ַא געגעבענעם קעגנשטַאנד ווערט געבויט ַארום ַאן ָאבליגַאטָארישן אינהַאלט ,נָאר די שול הָאט די ברירה
צוצוגעבן צו אים נָאך עלעמענטן.
די קענטעניש־ֿפָאדערונגען דערגַאנצן דעם קורסּפלַאן און בַאניצן זיך מיט אים ּכדי ָאּפצושַאצן די
ַאנטוויקלונג ֿפון אײַער קינדס ידיעות .זיי בַאשרײַבן ווָאס די ּתלמידים ווָאלטן געדַארֿפט וויסן ב ַײ געוויסע
צײטּפונקטן און ווי דָאס דַארף זיך אויסדריקן .אין דער גרונטשול זענען ֿפַארַאן קענטעניש־ֿפָאדערונגען אויף
ַ
גענוגנדיקע ידיעות צום סוף ֿפון דריטן יָאר אין די קעגנשטַאנדן :שוועדיש ,שוועדיש ווי ַא צווייטע שּפרַאך,
מַאטעמַאטיק ,געזעלשַאֿפטלעכע קעגנשטַאנדן און ּפרַאקטישע קעגנשטַאנדן .אין זעקסטן יָאר זענען ֿפַארַאן
קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפַאר ַאלע קעגנשטַאנדן ַאחוץ מָאדערנע שּפרַאכן ,און אין נ ַײנטן יָאר זענען ֿפַארַאן
קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפַאר ַאלע קעגנשטַאנדן.
אין דריטן יָאר בַאניצט מען זיך מיט די קענטעניש־ֿפָאדערונגען ּכדי ָאּפצושַאצן צי א ַײער קינד הָאט
נײנטן
דערגרייכט גענוגנדיקע ידיעות .אין זעקסטן יָאר (ָאנהייבנדיק ֿפונעם לערניָאר  )2012/13און אין ַ
יָאר בַאניצט מען זיך מיט די קענטעניש־ֿפָאדערונגען ּכדי ָאּפצושַאצן וועלכער צייכן ּפַאסט צו א ַײער קינדס
ידיעות אין ַא בַאשטימטן קעגנשטַאנד .די קענטעניש־ֿפָאדערונגען זענען ֿפַארטרַאכט געווָארן צוזַאמען מיט
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ַא נ ַײעם צייכנס־לייטער ווָאס ווערט גענוי בַאשריבן אין זעקסטן און אין נ ַײנטן יָאר ֿפַאר די ניווָאען E,
ַארײן אויך
 ,Cאון  .Aעס רעכנט זיך ווי ַא גענוגנדיקן ידיעות־ניווָא דער נידעריקסטער ניווָא ,ווָאס נעמט ַ
דעם צייכן .E

אין דער שול פֿאַ ר קינדער מיט לערן־שוועריקייטן זענען פֿאַ ראַ ן קענטעניש־פֿאָ דערונגען צום סוף פֿון זעקסטן יאָ ר
און צום סוף פֿון נַײנטן יאָ ר פֿאַ ר אַ לע קעגנשטאַ נדן .אין דער שול פֿאַ ר סּפעציאַ ליזירטער אויסשולונג זענען פֿאַ ראַ ן
קענטעניש־פֿאָ דערונגען איבער גרונט־ידיעות אָ דער איבער אויסגעברייטערטע ידיעות צום סוף פֿון נַײנטן יאָ ר.
אין דער שול פֿאַ ר סּפעציעלער דערצִיונג ,וואָ ס דויערט צען יאָ ר ,זענען פֿאַ ראַ ן קענטעניש־פֿאָ דערונגען אויף גענוגנדיקע
ידיעות ,צום סוף פֿון פֿערטן יאָ ר אין די קעגנשטאַ נדן :שוועדיש ,שוועדיש ווי אַ צווייטע שּפראַ ך ,מאַ טעמאַ טיק ,סימנים־
שּפראַ ך פֿאַ ר טויבע און שוואַ ך־הערנדיקע ,געזעלשאַ פֿטלעכע קעגנשטאַ נדן און ּפראַ קטישע קעגנשטאַ נדן .אין זיבעטן
יאָ ר זענען פֿאַ ראַ ן קענטעניש־פֿאָ דערונגען פֿאַ ר אַ לע קעגנשטאַ נדן אַ חוץ מאָ דערנע שּפראַ כן ,און אין צענטן יאָ ר זענען
פֿאַ ראַ ן קענטעניש־פֿאָ דערונגען פֿאַ ר אַ לע קעגנשטאַ נדן.
די שול פֿאַ ר די סאַ מי באַ ניצט זיך מיט די קענטעניש־פֿאָ דערונגען פֿון דער גרונטשול פֿאַ רן דריטן און פֿאַ רן זעקסטן יאָ ר.
זײן די רייד ווועגן קענטעניש־ֿפָאדערונגען ,וועט די אינֿפָארמַאציע חל
ווײטער אינעם טעקסטַ ,אז עס וועט ַ
ַ
זײן נָאר אויף דער גרונטשול .ווער עס הָאט ַא קינד אין ַא שול ֿפַאר קינדער מיט לערן־שוועריקייטןֿ ,פַאר
ַ
סּפעציעלער דערציִונג ָאדער ֿפַאר די סַאמי ,קען קריגן די אינֿפָארמַאציע אין די ָאנגעוויזענע רַאמען .אויב
ווײטער וועגן דעם שולגעזעץ ָאדער וועגן דער לערן־ּפרָאגרַאם ,קענט איז זיי געֿפינען
איר ווילט לייענען ַ
אויֿפן וועבָארט ֿפון דער שולאינסטַאנץ Skolverket- www.skolverket.se/skollagen2011
(שולגעזעץ)( www.skolverket.se/nyalaroplanerלערן־ּפרָאגרַאם)

דער נַײער צייכנס־לייטער
עס איז א ַײנגעֿפירט געווָארן ַא נ ַײער צייכנס־לייטער .ער נעמט ַאר ַײן זעקס ניווָאען A, B, C, D, E :און
 .Fדער ניווָא ֿפונעם צייכן  Aאיז דער העכסטער און  Eאיז דער נידעריקסטער ווָאס ווערט נָאך בַאטרַאכט
בַאטײט ַאז דער ניווָא איז נישט גענוגנדיק .אין ֿפַאל ווען ַא ּתלמיד הָאט אויף
ַ
ווי גענוגנדיק .דער צייכן F
ַאזוי ֿפיל ֿפַארֿפעלט די לימודים ַאז עס איז נישטָא קיין ממשותדיקער סמך ֿפַאר ַא צייכן ,וו ַײזט מען דָאס ָאן
דורך ַא שטריך.
אין דער שול ֿפַאר קינדער מיט לערן־שוועריקייטן גילט ַא צייכנס־לייטער ֿפון ֿפינף ניווָאעןA, B, C, D :
און .E
דער צייכן ָ Fאדער דער שטריך עקזיסטירן נישט אין דעם לייטער .אין ֿפַאל ווען ַא ּתלמיד ֿפון ַא שול
ֿפַאר קינדער מיט לערן־שוועריקייטן הַאלט נישט אויס די ֿפָאדערונגען ֿפַארן צייכן ָ Eאדער אויב עס איז
ֿפַארֿפעלערײ ,גיט מען נישט קיין צייכן ֿפַאר דעם
ַ
נישטָא קיין ממשותדיקער סמך ֿפַאר ַא צייכן מחמת
קעגנשטַאנד.
ּכדי צו קריגן די צייכנס ָ A, Cאדער  ,Eדַארף דער ּתלמיד אויסֿפילן אין גַאנצן די שייכדיקע קענטעניש־
ֿפָאדערונגעןּ .כדי צו קריגן דעם צייכן  Bדַארף ער אויסֿפילן אין גַאנצן די קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפַארן
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צייכן  Cאון ס’רוֿב קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפַארן צייכן ַ .Aאזוי אויך ּכדי צו
קריגן דעם צייכן  Dדַארף ער אויסֿפילן אין גַאנצן די קענטעניש־ֿפָאדערונגען
ֿפַארן צייכן  Eאון ס’רוֿב קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפַארן צייכן .C
שײכות מיט די מָאטיוון
אײער קינד הָאט סֿפקות אין ַ
אין ֿפַאל ווען איר ָאדער ַ
נײעם שולגעזעץ דָאס רעכט צו ֿפָאדערן ַא
ֿפון ַא געוויסן צייכן ,הָאט איר לויטן ַ
דערקלערונג וועגן דעם.

צייכנס ֿפון זעקסטן קלאַ ס אָ ן
ָאנהייבנדיק ֿפון הַארבסט  2012וועלן די צייכנס אין זעקסטן יָאר און וו ַײטער
נײנטן יָאר.
בַאשטימט ווערן ֿפַאר יעדן סעמעסטער ביזן סוף־צייכן ֿפַארן ַ
די צייכנס ֿפַאר יעדן סעמעסטער וועלן בַאשטימט ווערן אויֿפן סמך ֿפון די
קענטענישן ווָאס דער ּתלמיד וועט הָאבן צוגעקרָאגן אין משך ֿפונעם גַאנצן
סעמעסטער .די ָאּפשַאצונג ֿפון זעקסטן יָאר וועט דורכגעֿפירט ווערן אין ש ַײכות
מיט די קענטעניש־ֿפָאדערונגען ֿפונעם זעקסטן יָארֿ .פון זיבעטן יָאר ָאן וועלן
שײכות מיט די קענטעניש־ֿפָאדערונגען
די ָאּפשַאצונגען דורכגעֿפירט ווערן אין ַ
ֿפונעם נ ַײנטן יָאר.
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אָ ּפשאַ צונג און ּפראָ גרעס־באַ ראַ טונג
ּכדי צו ֿפַארזיכערן ַאז א ַײער קינד ַאנטוויקלט זיך אין דער ריכטונג ֿפון די הויּפטצילן ֿפון דער לערן־
ּפרָאגרַאם און לויט די לַאנג־טערמיניקע צילן ֿפון יעדן קעגנשטַאנד ,איז וויכטיק די צוזַאמענַארבעט
צווישן שול און היים .אין משך ֿפונעם לערניָאר וועט דער לערער דורכֿפירן נָאכַאנַאנדיקע ָאּפשַאצונגען
אײער קינד .איר וועט קריגן צו וויסן וועגן דעם ,ווייניקסטנס
איבער דעם לערנען און דעם ּפרָאגרעס ֿפון ַ
אײער קינד וועט ֿפַארבעטן ווערן אויף ַא בַאגעגעניש מיטן
איין מָאל אין יעדן סעמעסטער ,ווען איר און ַ
לערער ֿפון דעם קעגנשטַאנד ָאדער מיטן קלַאסלערער אויף ַא ּפרָאגרעס־בַארַאטונג.
דורך ַאזַא ּפרָאגרעס־בַארַאטונג דַארף בַאשטימט ווערן ַא ּפערזענלעכער ַאנטוויקלונגס־ּפלַאן .דער
ַארײן ָאּפשַאצונגען וועגן דעם ּפרָאגרעס אין א ַײער קינדס קענטענישן אין
ּפערזענלעכער לערנּפלַאן נעמט ַ
ַארײננעמען ַא סך־הּכל ֿפון די ָאנשטרענגען ווָאס דַארֿפן נָאך
די געלערנטע קעגנשטַאנדן .ער דַארף אויך ַ
אײער קינד זָאל דערגרייכן די צילן און ּפרָאגרעסירן ווי צום בעסטן.
אונטערגענומען ווערן ּכדי ַ
ווײטער וועגן דער ּפרָאגרעס־בַארַאטונג ,דעם ּפערזענלעכן ַאנטוויקלונגס־ּפלַאן
אויב איר ווילט לייענען ַ
מיט ָאּפשַאצונגען בּכתֿב ( ,)IUPקענט איר געֿפינען די נייטיקע אינֿפָארמַאציע אויֿפן וועבָארט ֿפון דער
שולאינסטַאנץ Skolverket: www.skolverket.se/iup
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דאָ ס רעכט צו אַ וואָ ס גרעסערער אַ נטוויקלונג
זײנע לימודים און אין ז ַײן ּפערזענלעכער
יעדער ּתלמיד מוז קריגן די נייטיקע דערמוטיקונג אין ַ
ַאנטוויקלונג ּכדי ער זָאל זיך קענען ַאנטוויקלען ווָאס מערער .דָאס איז ריכטיק אויך ֿפַאר די ּתלמידים
וועמען עס קומט ָאן גרינג דָאס אויסֿפילן די קענטעניש־ֿפָאדערונגען .די ּתלמידים ,ב ַײ וועלכע עס קען
זײן זיי זָאלן נישט דערגרייכן די מינימַאלע קענטעניש־ֿפָאדערונגען ,הָאבן דָאס רעכט צו קריגן
געמָאלט ַ
ַא בַאזונדערע אונטערשטיצונג .דער דירעקטָאר איז ֿפַארַאנטווָארטלעך דערויף ,עס זָאלן ָאּפגעשַאצט
ווײזט זיך ַארויס ַאז דער ּתלמיד נייטיקט זיך אין ַא
ווערן די בַאדערֿפענישן ֿפונעם ּתלמיד ,און אויב עס ַ
בַאזונדערער אונטערשטיצונג ,דַארף אויֿפגעשטעלט ווערן ַא ּפַאסיקער ַארבעטסּפלַאן.
בײם אויֿפשטעלן ַאזַא ַארבעטסּפלַאן .לויטן
אײער קינד הָאט דָאס רעכט זיך ַארויסצוזָאגן ַ
איר און ַ
בײ דעם ַאּפעלרָאט ֿפון דער שולאינסטַאנץ אויף
שולגעזעץ קריגט איר איצט דָאס רעכט צו ַאּפעלירן ַ
דעם בַאשלוס ֿפונעם דירעקטָאר בנוגע דעם ַארבעטסּפלַאן .דָאס איז גילטיק ס ַײ ב ַײ ַא בַאשלוס ַאז עס איז
בײם אויסשטעלן די ֿפָארעם און דעם אינהַאלט ֿפון ַאזַא
סײ ַ
נישט נייטיק קיין בַאזונדערער ַארבעטסּפלַאןַ ,
ַארבעטסּפלַאן .איר הָאט אויך די מעגלעכקייט צו ַאּפעלירן אין ֿפַאל ווען דער דירעקטָאר נעמט ָאן דעם
בַאשלוס צוצוטיילן ַא בַאזונדערע אונטערשטיצונג ַא געוויסער לערן־גרוּפע ָאדער ַא יחידָ ,אדער ווען דער
דירעקטָאר בַאשטימט דָאס ווָאס ווערט ָאנגערוֿפן ַא “צוגעּפַאסטן לערן־ּפרָאצעס”.
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איר ווילט איבערלייענען די גאַ נצע לערן־ּפראָ גראַ ם?
איר קענט בַאשטעלן ָאדער ַארָאּפלָאדן ַא קָאּפיע ֿפון דער לערן־ּפרָאגרַאם ב ַײם וועבָארט ֿפון דער
שולאינסטַאנץ www.skolverket.se

