
 يمكن الحصول على مكان لطفلك في المدرسة التمهيدية بدءاً من بلوغه عام إلى بدء المدرسة.

إن المدرسة التمهيدية ممتعة وآمنة وغنية بالمعرفة. وهنا يُمكن لطفلك التطور وفقاً لوتيرته وبناءاً على ظروفه الخاصة. وفي المدرسة 
 إن أساس النشاط هو اللعب والموسيقى واإلبداع. التمهيدية نحن نتدرب على اللغة والقدرة على العد والقدرات الحركية واالجتماعية.

( وفي ستورا Gustafs( و غوستافس )centrala Säter( يوجد مدارس تمهيدية في وسط ساتير )Sätersساتير )وفي بلدية 

 (، ما مجموعة عشرة مدارس تمهيدية.Stora Skedviخادفي )

 ، من االثنين إلى الجمعة.18:00إلى الساعة  06:30وتكون المدرسة التمهيدية متاحة من الساعة 

 (.Sätersمستقلة في بلدية ساتير )وال توجد مدارس تمهيدية 

ولكي تتمكن من الحصول على مكان لطفلك في المدرسة التمهيدية يتوجب عليك العمل أو الدراسة. وإذا كانت تبحث عن عمل أو 

ساعة  15كنت في إجازة األمومة أو األبوة مع أحد األخوة أو األخوات، فيكون لدى الطفل الحق في ارتياد المدرسة التمهيدية لمدة 

 في األسبوع.

ولكي تحصل على مكان في المدرسة التمهيدية يتوجب عليك تقديم طلب للتسجيل إما من خالل خدماتنا عبر اإلنترنت، أو من خالل 
 تعبئة أحد االستمارات. ونُفضل أن تقوم بتقديم الطلب من خالل خدماتنا عبر اإلنترنت.

 (Säters) ساتير بلدية في التمهيدية المدارس

 المدرسة التمهيدية العامة
دى حيث ل -إلى مدى توافرها « عامة»إن المدرسة التمهيدية العامة ليست نوعاً مختلفاً من المدارس التمهيدية. حيث يشير المصطلح 

 كل طفل الحق في ارتياد المدرسة التمهيدية بدءاً من الفصل الدراسي الخريفي في العام الذي يبلغ فيه الطفل ثالثة أعوام.

ساعة في العام. ويتم اتخاذ قرار بشأن تمديد  525ة مجانية. ويتألف حق ارتياد المدرسة التمهيدية العامة من والمدرسة التمهيدية العام

ساعات في اليوم، من الثالثاء إلى الخميس، من  5المدة قبل كل عام جديد من النشاط. ويمكن للطفل ارتياد المدرسة التمهيدية لمدة 

 .14:00 - 09:00الساعة 

 (.familjedaghemmenحق ارتياد المدرسة العامة في مرافق الرعاية التربوية )بيت التربية العائلية  وال يتم تقديم

 العامة التمهيدية للمدرسة 2017 - 2018 الدراسي العام

 20-12-2017 – 05-09-2017 2017 الخريفي الدراسي الفصل

 31-05-2018 – 09-01-2018 2018 الربيعي الدراسي الفصل

 05-04-2017 – 03-04-2018 إجازة عيد الفصح\عطلة

ك )يُرجى ذكر أن طلب التقديم خاصت اإلنترنت عبر خدماتنا خالل من مباشرة العامة التمهيدية المدرسة في التسجيل طلب بتقديم قم

 .(5هو بخصوص المدرسة التمهيدية العامة في مربع المالحظات الموجود في الصفحة 
 استمارة - امةالع التمهيدية المدرسة إلى التقديم طلب

 نشاط تربوي آخر، مرافق الرعاية التربوية
( وبجوار مربية الحضانة العائلية centrala Säter( ووسط ساتير )Gustafsتُتاح مرافق الرعاية التربوية في غوستافس )

 الموظفة من قبل البلدية.

http://wpsaterkommun.azurewebsites.net/barn-utbildning/forskola/forskolor-i-sater/
https://m01-mg-local.login.sater.se/samlv2/idp/sign_in/0
http://wpsaterkommun.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/01/ansokanomallmanforskola-1.pdf


( تعمل مربيتين للحضانة العائلية مع بعضهم البعض في بيت الحضانة العائلية. وفي centrala Säterوفي وسط ساتير )

( تعمل ثالث مربيات للحضانة العائلية، ويتم إدارة النشاط بعض أيام األسبوع في مقر بجوار المدرسة Gustafsغوستافس )

 (.Konvaljens förskolaالتمهيدية كونفالين )

 التمهيدية. والمدرسة لتربويةا الرعاية دار بين الفرق هو ما
إن الفرق بين دار الرعاية التربوية والمدرسة التمهيدية هو أن المدرسة التمهيدية هي أحد أنواع المدارس وتتم إدارة أنشطة المدرسة 
التمهيدية بواسطة خطتها التعليمية الخاصة. وبالنسبة لدار الرعاية التربوية فقد تلقت من مصلحة شؤون المدارس نصائح عامة بشأن 

 نشاط.كيفية إدارة ال

 ومن االختالفات األخرى بينهما هو أن يكون من بين العاملين في المدرسة التمهيدية معلمين مرخصين للمدارس االبتدائية.
 


