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إضافة جديدة حول مرض االطفال في إطار قواعد الوضع أي اإلحالة من تاريخ   ملحوظة!
2019-03-20. 

 بهذا الخصوص هي كالتالي: ةوما عدا ذلك فان القواعد المرعي

 

 

 مرض بالاألطفال إصابة عند 

إن المستخدمين في المدرسة التمهيدية وكذلك في دار الوقت الحر، لديهم صورة شاملة 

بخصوص الواقع المتعلق باألمراض الُمعدية بين األطفال وبناءاً على ذلك، فانه وفي بعض 

األحيان قد يقررون تشديد الروتينيات الخاصة بالصحة العامة والنظافة العامة في المدرسة 

ناية التربوية / دار الوقت الحر وذلك بصورة مؤقتة. إن ذلك قد يكون بدافع التمهيدية / الع

 تحديد أي تقليل مدى انتشار أنفلونزا المعدة. 

 والتي تتضمن: توصيات دليل الرعاية الصحيةوما عدا ذلك فانه ال بد من إتباع 

  ن ساعة من دو 24الحمى: المكوث في المنزل إلى أن تختفي الحمى كليا وذلك ضمن

 أخذ األدوية الكفيلة بمعالجة الحمى.  

  التعب: المكوث في المنزل عندما يكون الطفل متعبا بحيث ال يقدر على القيام

باألنشطة العادية الخاصة بالمدرسة التمهيدية / العناية التربوية. مثال على ذلك أن 

 يكون الطفل غير قادر على النوم بسبب الكحة. 

 ث في المنزل إلى أن يقدر الطفل على األكل بصورة طبيعية اإلسهال آو التقيؤ: المكو

ساعة قد مرت على آخر مرة تقيأ فيها الطفل أو كان لديه  48وعادية وان تكون فترة 

 إسهاال شبيها بالماء أو قريبا منه. 

  الحصف وهو داء جلدي وجدري الماء: المكوث في المنزل إلى أن تكون الجروح قد

 اندملت وجفت.

 المضادات الحيوية: المكوث في المنزل إلى أن تختفي الحمى تماما، في حالة العالج ب

 ساعة. 48صحية جيدة والى أن يكون العالج قد مر عليه يومان أي 

  العالج باألدوية لفترة مؤقتة: المكوث في المنزل إذا ما كان الطفل بحاجة إلى دواء ال

 ن أو المضادات الحيوية.بد من إعطاءه من قَِبْل شخص بالغ كمثل قطرة العيو

  إن طاقم العمل في المدرسة التمهيدية / المعالجون اليوميون ليسوا ملزمين بإعطاء

 الدواء بشكل مؤقت للطفل.

 

 

 

 

 

 



 

 

يتم توفير المدرسة التمهيدية عندما يتّم طفلك عاما كامال من عمره الى حين الذهاب الى صف مدرسي في 

 تخصيص المكان الالزم قد تم تحويله الى دار الوقت الحر.المدرسة التمهيدية وحينئٍذ يكون 

انه ومن اجل حصولك على المدرسة التمهيدية او دار الوقت الحر، ال بد من ان تكون في حالة عمل 

 باإلضافةالمخصص طالما تعمل او تدرس  المكانوظيفي او في حالة دراسة. حيث ان الطفل سيكون له 

عن طريق  مالى مديرية التعلي اان االوقات الخاصة بهذا االمر، يتم ابالغهالى وقت السفر الخاص بذلك. 

ان التغيير المؤقت الذي قد يحدث بهذا خدمة البريد االلكتروني او من خالل استمارة خاصة بهذا الشأن. 

 الجدول الزمني / اوقات الفراغ او العطل او االجازات يتم االبالغ عنها بشكل مباشر الى حيث النشاط

 الذي يتواجد الطفل فيه. 

اذا ما كنت في حالة اجازة الوالدين مع طفل آخر او تبحث عن عمل، فان للطفل الحق في الذهاب الى 

ساعة في االسبوع. ان الوقت يتم  15المدرسة التمهيدية او الرعاية التربوية وذلك في اطار زمني مقداره 

 . القرار بشأنه من قِبَْل رئيس المدرسة التمهيدية

قد  لوذلك من بداية الفصل الخريفي عندما يكون الطفان جميع االطفال لهم الحق في المدرسة التمهيدية 

سنوات. )المدرسة التمهيدية العامة(. ان الطفل الذي قد تم تخصيص المكان له وفقا للمدرسة  3أكمل 

اط او عمل ويكون نافذا ساعة / سنة. يتم تحديد الوقت كل سنة نش 525التمهيدية، له الحق الى حيث 

 بشكل متساوي لجميع المدارس التمهيدية العائدة الى البلدية. 

 

يتم المطلوب وذلك كحد ادنى.  صأشهر قبل تاريخ التخصي 6يتم  طلب التقديم حول المكان المخصص

او على  Säterتقديم الطلب عن طريق خدمة البريد االلكتروني وذلك على صفحة الويب الخاصة ببلدية 

 استمارة خاصة بهذا االمر.

 يتم توفير المكان خالل اربعة اشهر.

اذا ما لم تكن راغبا في قبول المكان وقمت برفضه، فان لك االنتظار الى حيث وجود المكان الشاغر في 

يكون اكثر من اربعة اشهر. كما  ثالمحل المرغوب فيه. ان ذلك من شأنه ان يطيل من وقت االنتظار بحي

 الموافقة على المكان المحدد ومن ثم تقوم بتقديم طلب لتغيير المكان.  انكبإمك

يه وفقا للبالغ يجب استعمال المكان المخصص للطفل خالل اسبوعين من الوقت الذي تكون قد حصلت عل

 الخاص بالمكان المخصص. يتم دفع الرسم المحدد من تاريخ كون المكان المخصص جاهزا.

حاجة الى المكان في المدرسة التمهيدية / الرعاية التربوية او دار الوقت الحر، عندما ال يعود طفلك ب

عليك إنهاء ذلك المكان. ان وقت اإلشعار او اإلخطار هو شهر من وقت تسجيل اإلشعار او اإلخطار 

   نفسه. 

 

صفحة يتم عن طريق خدمة البريد االلكتروني او عن طريق مأل االستمارة الموجودة في  اإلشعاران 

 الويب الخاصة بالبلدية. 

 داوم او لم يداوم.يتم دفع الرسم الخاص بفترة اإلشعار بغض النظر فيما لو ان الطفل قد 

عندما يُنهي الطفل دوامه في المدرسة التمهيدية / الرعاية التربوية كي يبدأ في صف من صفوف المدرسة 

التمهيدية، يتم تحويل المكان بشكل اوتوماتيكي الى مكان آخر حيث دار الوقت الحر. اما في حالة عدم 

 وفقا لم تم ذكره اعاله. نهائهبإالرغبة في الحصول على المكان في دار الوقت الحر، فان ذلك يتم اإلشعار 

المكان المخصص للطفل فيما لو  بإنهاءاإلشعار  بإمكانهاانه وبعد تحقيق خاص، فان هيئة الطفل والتعليم 

 تخصيص المكان التابع للنشاط لم يتم اتباعها وفقا لما هو مقرر. وأصولان قواعد 



 

ز الشهرين. اما بعد هذه المدة، فان هذا عند غياب الطفل فان االحتفاظ بالمكان المخصص له، ال يتجاو 

التخصيص سييتم الغاءه مباشرة ودون تحفظ. اما في حالة اإلبالغ عن الغياب لفترة اطول من شهرين، 

بالمكان من عدمه. أما في حالة تخصيص المكان من جديد،  االحتفاظفان تقييما فرديا يتم اجراءه بصدد 

 ان شهر تموز ال يُحسب ضمن االشهر المجازة.   فان الحق في اجازة شهرين يتم الغاءه.

 

 شهرا / سنة 12في اطار  الرسميتم أخذ 

على او الرسم االقصى. ويتم حساب هذا الرسم على اساس الدخل الكلي نظام الرسم األ Säterق بلدية بّ تط

المشترك لألسرة. ان االشخاص المسجلين على نفس العنوان، يتم اعتبارهم كونهم اسرة. ان الدخل 

سويةً ليسوا اصحاب االطفال بشكل  الساكنيناالسري سيكون اساسا لحساب الرسم المفروض حتى لو ان 

 مشترك.

من الدخل الكلي للطفل  %3والرعاية التربوية، سيتم خصم  التمهيديةفي المدرسة  لألطفالة انه وبالنسب

المفهرس. اما  سقف الدخل او حتى الى حيث 3للطفل رقم  %1و 2للطفل رقم  %2)أصغر طفل(،  1رقم 

  رسم.  أليفال وجود  4بالنسبة للطفل رقم 

اذا ما كان الطفل يسكن لدى عائلتين اثنتين، فان هناك إمكانية او احتمال الحصول على وصل الدفع بشكل 

وفي مثل هذه الحالة فان الحاضنين سوف يتم خصم كاّل منهم على حدا وذلك تبعا للدخول الخاصة مقسم. 

بيد ان  جة او ساكن(.باألُسر )الحاضن وكذلك الطرف اآلخر والذي قد يكون موجودا بصفة زوج او زو

 مجموع الرسم سوف لن يتجاوز اي لن يكون اعلى من الرسم االقصى لكل مكان. 

انه وفي حالة وجود حاضنين إثنين يشتركان في وصل الدفع بحيث ان أحدهما يُنهي الجزء الخاص به من 

ع الرسم للمكان يصبح الطرف المحتفظ بالمكان مالكا وحيدا للمكان المخصص ويكون ملزما بدفالمكان، 

  برمته انطالقا من الدخل الخاص به.

سنوات، مع  5الى  3من  لألطفالليس هناك اي رسم مدفوع بالنسبة للمدرسة التمهيدية العامة. انه بالنسبة 

كرونا  150خصم بملغ قدره  سيتم العادي،تخصيص مكان في المدرسة التمهيدية ومن النوع المألوف او 

 يتم توفير المدرسة التمهيدية العامة. خالل نفس الوقت الذي 

يجب تسليمه في مدة اقصاها الشهر السابق لبداية الدوام المدرسي وذلك كي يتم خصم حساب الدخل 

في وذلك  الرسم الصحيح تبعا لذلك. وال بد من تقديم حساب جديد للدخل في حالة اي تغيير حاصل فيه (

على االقل مدة اقصاها الشهر االخير قبل ان يبدأ الدخل الجديد كي يكون نافذ المفعول( او مرة في السنة 

 حتى عند عدم حدوث اي تغيير في الدخل. 

اي اعلى رسم ممكن وفي حالة عدم تسليم حساب الدخل او عدم تجديده، فسوف يتم خصم الرسم االعلى 

 تبعا لذلك.

وفي  تلَمة تتم مقارنتها بالدخل الموجود في اإلقرار الضريبي لدى المكتب الضريبي.إن بيانات الدخل المس

 حالة المعلومات الخاطئة، يتم ضبط وترتيب الرسم في وقت الحق.

 ممكن القيام به على الصفحة الرئيسية على الويب والخاصة بالبلدية وذلك باستخدام  الدخلان حساب 

 االستمارة.الهوية االلكترونية او عن طريق 

 

 

 


