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إدارة األطفال و التكوين

إختيار المدرسة لقسم المدرسة التمهيدية (الحضانة) العام الدراسي
قسم المدرسة التمهيدية (الحضانة) هو شكل دراسة لوحده الذي يعتبر إختياري ،و لكنه إجباري على البلدية توفيره ،إنطالقا
من فصل الخريف في العام حين يبلغ الطفل  6سنوات.
طبقا لقرار من مجلس القسم األساسي و التمهيدي فيجب على أولياء األمر لألطفال البالغين ستة سنوات العرض عليهم أن
يقوموا بإختيار فعال للمدرسة.

الرجاء اإلنتباه إلى أنه ينبغي عليكم تسجيل إختياركم حتى في حالة ما إذا إخترتم المدرسة أين يداول طفلكم دراسته
األساسية .هذا من إجل تسهيل عملية التخطيط للمدارس .تعيين مكان في القسم األساسي لطفلكم سوف يظهر عندما تقومون
بالدخول إلى إختيار المدرسة.
إذا إخترتم مدرسة بلدية أخرى في هانينجي مختلفة من المدرسة التي يداول فيها طفلك دراسته األساسية فهو مدير المدرسة
التي قمتم بإختيارها الذي يقوم بإتخاذ القرار إذا كان يمكن تقديم مكان .يمكن أن يحصل أن مدرسة ،بسبب نقص األماكن ،ال
تستطيع إستقبال جميع الذين يقومون بتقديم طلب الحصول على مكان.
حرية اإلختيار في بلدية هانينجي تضم فق إختيار المدرسة ،ليس إختيار القسم ،الفرع أو المعلم.

الرجاء قلب الصفحة

قواعد تعيين المكان
أوال يتم وضع األطفال ،الذين قام أولياء أمرهم بإختيار المدرسة أين يداول الطفل دراسته األساسية.
في حالة ما إذا قام أولياء األمر بإختيار مدرسة بلدية أخرى في هانينجي فيتعلق األمر بتعيين المكان طبقا للترتيب حسب
األولوية كما يلي ؛
 .0في حالة ما إذا كان الطفل لديه إخوة أو أخوات الذين يداولون دراستهم في المدرسة التي تم توجيه الطلب إليها.
 .5القرب من المدرسة المقدم عليها (ولكن رغم ذلك خارج منطقة التسجيل) .يقصد بذلك المسافة الحقيقية مشيا على
األقدام  ،و ليس مسافة تحليق الطير.
أولياء األمر الذين ال يعيشون معا
في حالة ما إذا كان أحد من أولياء األمر يعيش في عنوان آخر مختلف عن العنوان الذي تم فيه تسجيل الطفل في قيد النفوس
يجب على كال أولياء األمر الموافقة على اإلختيار من أجل أن يصبح اإلختيار مقبول .يتم القيام بهذه الموافقة عندما يتم
إرسال قرار القبول إلى أولياء األمر.
إختيار المدرسة الحرة ( في أو خارج هانينجي)
في حالة ما إذا إخترتم مدرسة حرة يجب القيام بتقديم الطلب مباشرة إلى تلك المدرسة ألنهم لديهم نظام قائمة اإلنتظار خاص
بهم .إنها المدرسة التي تقو م باإلستقبال هي التي تقرر إذا كان يمكن تقديم مكان لطفلك.
قوموا بتسجيل خيار المدرسة بأنكم تختارون مدرسة مستقلة وقوموا بإدخال اسم المدرسة.
إختيار مدرسة بلدية في بلدية أخرى
في حالة ما إذا كنتم ترغبون في الحصول على مكان في مدرسة بلدية خارج هانينجي ،يجب تقديم الطلب مباشرة إلى تلك
المدرسة .إنها المدرسة التي تقو م باإلستقبال هي التي تقرر إذا كان يمكن تقديم مكان لطفلك.
قوموا بتسجيل خيار المدرسة بأنكم تختارون مدرسة في بلدية أخرى وقوموا بإدخال اسم المدرسة.

الرجاءاإلنتباه إلى أن بلدية هانينجي ليست مسؤولة على القبول في المدارس الحرة أو المدارس الموجودة في بلديات
أخرى!

رعاية الطفل في المدرسة (الرعاية في وقت الفراغ)
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إذا كنتم ترغبون في الحصول على مكان في دار رعاية الطفل في وقت الفراغ يجب أيضا أن يتم إختيار ذلك في وحدة
إختيار المدرسة (.)skolvalsmodulen
لغة األم
التالميذ الذين لديهم أولياء األمر الذين يتكلمون لغة أخرى غير السويدية كلغة األم و أين تعتبر لغة األم هي اللغة المستعملة
يوميا في عالقتهم في المنزل ،لديهم الحق في الحصول على تعليم لغة األم .تقوم بإختيار لغة األم على إستمارة خاصة
الموجودة على الموقع www.haninge.se/forskola-och.skola/modersmal/
النقل المدرسي (طاكسي و بطاقة النقل العام)
ليس لدى الطالب الذين يرتادون صف ما قبل بدء المدرسة الحق في االستفادة من خدمة التوصيل المدرسي .وبالنسبة
للطالب الذين هم بالصف األول إلى الصف التاسع ويرتادون مدرسة أخرى غير المدرسة الذي تم إلحاقهم بها في المرحلة
األساسية فإن لديهم فرصا محدودة للموافقة لهم على االستفادة من خدمات التوصيل المدرسي .وبالنسبة للطالب الذين لديهم
الحق في االستفادة من حق التوصيل المدرسي إلى ومن المدرسة التي تم إلحاقهم بها للمرحلة األساسية ،فإن لهم الحق
أيضا في االستفادة من خدمات التوصيل المدرسي للمرسة التي اختاروها إذا لم تكن تكلفة التوصيل إلى ومن المدرسة التي
اختاروها تتضمن تكلفة أعلى على البلدية ،بالمقارنة مع تكلفة التوصيل إلى ومن المدرسة التي تم إلحاقهم بها للمرحلة
األساسية.
وتشمل خدمات التوصيل المدرسي أيضا الرحالت باستخدام خطوط المواصالت العامة (بطاقة  SLللمواصالت العامة)
ووسائل التوصيل المدرسي المنسقة خصيصا (الحافلة المدرسية ،التاكسي المدرسي ،المركب).
قانون المعلومات الشخصية ( )PuL
طبقا للفصل  01من قانون المعلومات الشخصية يمكن للبلدية معالجة معلومات شخصية في حالة إذا كان ذلك ضروري من
أجل أن يتم القيام بمهام العمل مع ممارسة السلطة.
المعلومات الشخصية التي يتم معالجتها بواسطة الخدمة اإللكترونية (" )e-tjänstenإختيار مدرسة" سوف يتم تسجيلها طبقا
لقانون المعلومات الشخصية .الغاية من معالجة المعلومات الشخصية هي إدارة إختيار المدرسة في بلدية هانينجي.
المعلومات حول اللغة األم ضرورية للمعالجة ألن التالميذ في بعض األحيان لديهم الحق في الحصول على التعليم في لغة
األم و البلدية يقع على عاتقها مسؤولية التأكد من أنه يوجد هناك موارد كافية متوفرة .الذين يتحصلون على المعلومات
الشخصية هي المدارس المعنية باألمر.
المسؤول على المعلومات الشخصية تقع عليه مسؤولية أنه ،لكل من يقدم الطلب عن ذلك ،مرة في العام ،مجانا تقديم
اإلجابة حول المعلومات الشخصية التي تخص مقدم الطلب ،تم معالجتها أم ال (المادة  56من قانون المعلومات الشخصية).
المسؤول على المعلومات الشخصية مسؤول كذلك على ،عن طلب من المسجل بأسرع وقت ،تصحيح ،توقيف أو حذف
معلومات شخصية التي لم يتم معالجتها طبقا لهذا القانون أو التعليمات الصادرة (المادة  52من قانون المعلومات
الشخصية).
مجلس القسم األساسي و القسم التمهيدي قام بتعيين ممثل خاص بالمعلومات الشخصية الذي يمكنك التوجه إليه من أجل
الدعم و المساعدة .إذا لديك أسئلة ،إتصل ب barnochutbildning@haninge.se
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