
هل توجد لديك أسئلة؟
förskoleservice تواصل مع خدمات مدارس املرحلة التمهيدية 

 مواعيد االتصال الهاتفي االثنني – الجمعة الساعة 8–16.30

 رقم الهاتف:  

forskoleservice@forskola.goteborg.se :الربيد االلكرتوين

 مركز التواصل ملدينة يوتيبوري

 بإمكانك أن تحصل هنا عىل املساعدة بعدة لغات

رقم الهاتف:

بإمكانك أن تعرث عىل الرابط goteborg.se/forskola املزيد من 

املعلومات وأن تتقدم بوجهات نظرك عن مدرسة املرحلة التمهيدية.
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إدارة شؤون مدارس املرحلة التمهيدية 
تتحمل إدارة شؤون مدارس املرحلة التمهيدية Förskoleförvaltningen مسؤولية 

حوايل 360 من مدارس املرحلة االبتدائية البلدية و 40 من دور الرعاية العائلية و 21 

مدرسة من مدارس املرحلة االبتدائية لحوايل 25000 طفل يف يوتيبوري. كام تتحمل 

اإلدارة أيضا مسؤولية مراقبة مدارس املرحلة االبتدائية املستقلة ودور الرعاية العائلية 

املستقلة. يعمل ضمن هذه اإلدارة حوايل 8900 مستخدم.

الدعم والنصائح
يجب أن يتوفر لجميع األطفال يف مدرسة املرحلة التمهيدية إمكانية التطور والشعور بحسن الحال. نتعاون مع 

تربويني أخصائيني وخرباء النطق وخرباء نفسيني. إذا كنت تعرف أن طفلك يحتاج إىل دعم خاص فيجب أن تقوم 

بتبليغنا عن ذلك يف طلبك املتعلق بالحصول عىل مكان يف مدرسة املرحلة التمهيدية.

كام تتعاون مدرسة املرحلة التمهيدية أيضا مع نظام رعاية الطفولة وإدارة الخدمات االجتامعية واملكتبة العمومية 

ومدرسة املرحلة األساسية واألنشطة األخرى. 

تقدم لكم بلدية يوتيبوري وقطاع فسرتا جوتاالند الحفز والدعم يف دور األبوة واألمومة عىل سبيل املثال عن طريق 

لقاءات أولياء األمور أو املحادثات االستشارية مع خبري اجتامعي. اقرأ املزيد عن األمور املتوفرة يف منطقتك عىل 

.goteborg.se/foraldrastod الرابط

واجب كتامن األرسار وواجب التبليغ
يُلزم جميع العاملني يف مدرسة املرحلة التمهيدية بواجب كتامن األرسار وال يسمح لهم تسليم أي معلومات 

عن طفلك لألشخاص غري املؤهلني. كام أن املستخدمني ملزمني بواجب التبليغ حسب نصوص قانون الخدمات 

االجتامعية. إن هذا يعني أن كل األشخاص الذين يتعاملون مع األطفال ملزمني بالقيام مبارشة بتبليغ إدارة 

الخدمات االجتامعية إذا وصل إىل علمهم خالل مامرسة املهنة أن الطفل يتعرض لألذى أو مبجرد الشك يف أن 

الطفل يتعرض لألذى. 

جميع األطفال مؤمن عليهم
جميع األطفال وتالميذ املدارس املسجلني يف سجل األحوال املدنية يف يوتيبوري مؤمن عليهم ضد الحوادث عىل 

مدار الساعة حتى يبلغوا سن 17 سنة من العمر، أو طاملا كانوا ميارسون الدراسة يف مدرسة املرحلة الثانوية. يرسي 

.goteborg.se/forskola التأمني فقط عىل الحوادث. اقرأ املزيد عن تأمينات األطفال والتالميذ عىل الرابط

رسوم مدرسة املرحلة التمهيدية
يف كل شهر تقوم بدفع رسم ملكان يف مدرسة املرحلة التمهيدية. تعتمد قيمة الرسم عىل املجموع اإلجاميل لدخل 

العائلة. بإمكانك تقديم املعلومات عن الدحل أو تغيري هذه املعلومات والحصول عىل معلومات عن كيفية قيامنا 

.goteborg.se/forskola بحساب الرسوم املرتتبة عليك عىل الرابط
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Unikum 
إن يونيكوم Unikum هو تطبيق تتابع من خالله الحياة اليومية لطفلك وتطور الطفل والتعلّم. توجد وثائق يف 

 Google أو من App Store يونيكوم ومعلومات مهمة من مدرسة املرحلة التمهيدية. قم بتنزيل التطبيق من

www.start.unikum.net بإمكانك أيضا تسجيل الدخول يف موقع اإلنرتنت .Play

وجبة الطعام – جزء من التعلّم
يف مدرسة املرحلة التمهيدية تعترب وجية الطعام جزءا من املالحظة ولعمل الرتبوي. يف كل يوم يتم تقديم وجبة 

اإلفطار ووجبة الغداء وعرصونية. إن وجبات الطعام مركّبة بشكل يوفر للطفل حوايل 70 باملائة من حاجته 

الغذائية اليومية إذا تناول الطعام خالل جميع الوجبات الغدائية.

يف مدينة يوتيبوري نعمل عىل أساس تقديم وجبات طعام رئيفة بالبيئة. تقوم الوجبات الغذائية الرئيفة بالبيئة 

باستخدام منتجات أولية تحمل عالمة رعاية البيئة وهي غنية بالخرضوات والبقوليات. هل يحتاج طفلك إىل غذاء 

خاص؟ يف هذه الحالة عليك ملء استامرة موجوجة يف موقع االنرتنت الخاص مبدرسة املرحلة التمهيدية.

منع املكرسات والفول 
السوداين

مينع قطعيا ادخال أو تقديم املكرسات والفول السوداين 

واللوز والسمسم يف مدارس املرحلة التمهيدية، ألنه ميكن 

أن ينجم عنها ردود فعل خطرية لدى األشخاص الذين 

يعانون من الحساسية . يرسي املنع يف مدرسة املرحلة 

التمهيدية  يف البيئات الداخلية والخارجية عىل مدار 

الساعة ويف كل أيام األسبوع.

يف حالة مرض طفلك
يجب أن يكون الطفل معاىف ليك يقدر عىل مامرسة 

اللهو واملشاركة يف األنشطة يف مدرسة املرحلة التمهيدية. ليك نتجنب األمراض قدر اإلمكان فإن مدارس املرحلة 

التمهيدية تطبق اإلرشادات الدليلية املفروضة يف قطاع فسرتا جوتاالند وقواعد ممرضة النظافة الشخصية يف 

.)HYFS( مدارس املرحلة التمهيدية

يف هذه الحاالت يجب أن يبقى الطفل يف املنزل
عندما يكون الطفل تعبانا ومرهقا بشكل يجعله ال يقدر عىل مامرسة األنشطة العادية يف مدرسة   »

املرحلة التمهيدية.

عندما يكون الطفل مصابا بالحمى. يجب أن يكون الطفل معاىف من الحمى ملا ال يقل عن يوم   »

كامل قبل أن يتم تسليمه من جديد يف مدرسة املرحلة التمهيدية.

عندما يكون الطفل مصابا مبرض معد، مثال التهاب الحلق الذي مل تتم معالجته أو كخضع للمعالجة   »

فرتة أقل من يومني كاملني.

عندما يكون الطفل مصابا بجرح ملتهب أو طفح جلدي يخرج منه القيح. بإمكان الطفل العودة إىل   »

مدرسة املرحلة التمهيدية عندما تكون الجروح قد التأمت وجفت.

عندما يكون الطفل مصابا مبرض معوي مع تقيؤ و/أو إسهال. بإمكان الطفل العودة إىل مدرسة   »

املرحلة التمهيدية عندما يبدأ تناول الطعام بشكل طبيعي وال يتقيأ و/أو يكون مصابا باإلسهال ملدة 

ال تقل عن 48 ساعة.
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يوجد يف مدرسة املرحلة التمهيدية صورا معلقة عىل الجدران. عندما يقوم يويو وأصدقاءه بالبحث واالكتشاف ومامرسة 
األعامل املبدعة ويتعلمون األمور املختلفة يقوم مستخدمي مدرسة املرحلة التمهيدية بتصوير كيف يتم ذلك. يعرض يويو 

الصور ويخرب زمالءه ووالديه عن مدى السعادة التي عايشها آنذاك واألمور املثرية لالهتامم التي تعلمها.

مواعيد االفتتاح يف مدرسة املرحلة التمهيدية
عندما يبدأ طفلك يف مدرسة املرحلة التمهيدية تقوم مبلء جدول زمني يتبني منه ما هي املواعيد التي يحتاج 

طفلك أن يتواجد فيها يف مدرسة املرحلة التمهيدية نظرا ملواعيد عملك مع أوقات التنقل. تشكل الجداول الزمنية 

لألطفال أساس مواعيد الدوام افتتاح مدرسة املرحلة التمهيدية ومواعيد دوام املستخدمني العاملني فيها. قم 

بتسجيل التغيريات يف التطبيق IST Home Skola أو قم بتبليغ مدرسة املرحلة التمهيدية خيا، ما ال يقل عن 

أسبوعني قبل ذلك. إذا كنت بحاجة إىل رعاية األطفال يف املساء أو الليل أو خالل أيام العطالت يوجد هناك مدارس 

للمرحلة التمهيدية مفتوحة عىل مدار الساعة. عندما تكون مجازا يكون طفلك مجازا أيضا.

مواعيد االفتتاح املحددة
يف فصل الصيف تطبق مدرسة املرحلة التمهيدية مواعيد افتتاح محددة. إذا كان طفلك يحتاج إىل الرعاية خالل 

هذه الفرتة يوجد هناك عدد من مدارس املرحلة التمهيدية املفتوحة خالل فصل الصيف. ليك توفر ملستخدمي 

مدرسة املرحلة التمهيدية إمكانية الحصول عىل أيام مشرتكة لتطوير الكفاءات هناك بعض األيام الدراسية يف 

مدرسة املرحلة التمهيدية كل سنة. إذا مل يكن لديك إمكانية للحصول عىل إجازة خالل األيام الدراسية فنعرض 

عليط آنذاك مدرسة املرحلة التمهيدية ولكن بشمولية محددة ويف بعض مدارس املرحلة التمهيدية املختارة. 

goteborg.se/forskola ستجد معلومات عن أيام العطالت واأليام الدراسية عىل الرابط

نعمل عن طريق التوثيق
مبساعدة النصوص والصور والصوت وتسجيالت الفيديو عىل سبيل املثال نقوم مبالحظة وتوثيق تطور الطفل 

وقدرته عىل التعلّم. إن هذا التوثيق يعطينا إمكانية اكتشاف ما هي األمور التي تثري اهتامم الطفل وكيف يتعلم 

ضمن املجاالت املختلفة. تساعدنا هذه األمور عىل تشكيل وتطوير التعليم.

مكان يف مدرسة املرحلة التمهيدية
عندما يبلغ طفلك سنة واحدة من العمر فيكون بإمكان الطفل الذهاب إىل مدرسة املرحلة   »

التمهيدية خالل الوقت الذي متارس فيه العمل أو الدراسة. 

إذا كنت مجازا يف إجازة الوالدين مع أحد األخوة فيمكن أن يتواجد الطفل يف مدرسة املرحلة   »

التمهيدية 15 ساعة يف األسبوع. إذا كنت تبحث عن عمل فيمكن أن تختار تواجد الطفل 15 أو 25 

ساعة يف األسبوع يف مدرسة املرحلة األساسية. إن مدرسة املرحلة التمهيدية هي التي تقرر كيف 

سيتم توزيع الوقت الذي وقع اختيارك عليه يف كل أسبوع.

ابتداء من شهر أغسطس )آب( الذي يبلغ فيه الطفل 3 سنوات من العمر فإنه يحق للطفل أن   »

يذهب إىل مدرسة املرحلة التمهيدية مجانا 15 ساعة يف األسبوع. ال تدفع سوى عن الوقت الذي 

يزيد عن 15 ساعة. 

ابتداء من فصل الخريف الدرايس يف السنة التي يبلغ فيها طفلك 6 سنوات من العمر يرسي واجب   »

التعليم االلزامي. عندها يبدأ الطفل يف صف املرحلة التمهيدية يف مدرسة املرحلة األساسية. 

.goteborg.se/forskola بإمكانك أن تعرث عىل أسامء وعناوين مدارس املرحلة التمهيدية عىل الرابط

أنشطة تربوية أخرى
إن الرعاية الرتبوية هي بديل ملدرسة املرحلة التمهيدية. 

تستقبل املربية النهارية مجموعة صغرية من األطفال 
يف مسكنها. تتقابل مربية األطفال النهارية واألطفال يف 
املنطقة نفسها أحيانا يف الخارج أو يف مقرات جامعية. 

يشكل املخطط التعليمي ملدرسة املرحلة التمهيدية األساس 
الدلييل لألنشطة.
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يوجد يف مدرسة املرحلة التمهيدية صورا معلقة عىل الجدران. عندما يقوم يويو وأصدقاءه بالبحث واالكتشاف ومامرسة 
األعامل املبدعة ويتعلمون األمور املختلفة يقوم مستخدمي مدرسة املرحلة التمهيدية بتصوير كيف يتم ذلك. يعرض يويو 

الصور ويخرب زمالءه ووالديه عن مدى السعادة التي عايشها آنذاك واألمور املثرية لالهتامم التي تعلمها.

مواعيد االفتتاح يف مدرسة املرحلة التمهيدية
عندما يبدأ طفلك يف مدرسة املرحلة التمهيدية تقوم مبلء جدول زمني يتبني منه ما هي املواعيد التي يحتاج 

طفلك أن يتواجد فيها يف مدرسة املرحلة التمهيدية نظرا ملواعيد عملك مع أوقات التنقل. تشكل الجداول الزمنية 

لألطفال أساس مواعيد الدوام افتتاح مدرسة املرحلة التمهيدية ومواعيد دوام املستخدمني العاملني فيها. قم 

بتسجيل التغيريات يف التطبيق IST Home Skola أو قم بتبليغ مدرسة املرحلة التمهيدية خيا، ما ال يقل عن 

أسبوعني قبل ذلك. إذا كنت بحاجة إىل رعاية األطفال يف املساء أو الليل أو خالل أيام العطالت يوجد هناك مدارس 

للمرحلة التمهيدية مفتوحة عىل مدار الساعة. عندما تكون مجازا يكون طفلك مجازا أيضا.
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يف فصل الصيف تطبق مدرسة املرحلة التمهيدية مواعيد افتتاح محددة. إذا كان طفلك يحتاج إىل الرعاية خالل 

هذه الفرتة يوجد هناك عدد من مدارس املرحلة التمهيدية املفتوحة خالل فصل الصيف. ليك توفر ملستخدمي 

مدرسة املرحلة التمهيدية إمكانية الحصول عىل أيام مشرتكة لتطوير الكفاءات هناك بعض األيام الدراسية يف 

مدرسة املرحلة التمهيدية كل سنة. إذا مل يكن لديك إمكانية للحصول عىل إجازة خالل األيام الدراسية فنعرض 

عليط آنذاك مدرسة املرحلة التمهيدية ولكن بشمولية محددة ويف بعض مدارس املرحلة التمهيدية املختارة. 
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نعمل عن طريق التوثيق
مبساعدة النصوص والصور والصوت وتسجيالت الفيديو عىل سبيل املثال نقوم مبالحظة وتوثيق تطور الطفل 

وقدرته عىل التعلّم. إن هذا التوثيق يعطينا إمكانية اكتشاف ما هي األمور التي تثري اهتامم الطفل وكيف يتعلم 

ضمن املجاالت املختلفة. تساعدنا هذه األمور عىل تشكيل وتطوير التعليم.

مكان يف مدرسة املرحلة التمهيدية
عندما يبلغ طفلك سنة واحدة من العمر فيكون بإمكان الطفل الذهاب إىل مدرسة املرحلة   »

التمهيدية خالل الوقت الذي متارس فيه العمل أو الدراسة. 

إذا كنت مجازا يف إجازة الوالدين مع أحد األخوة فيمكن أن يتواجد الطفل يف مدرسة املرحلة   »

التمهيدية 15 ساعة يف األسبوع. إذا كنت تبحث عن عمل فيمكن أن تختار تواجد الطفل 15 أو 25 

ساعة يف األسبوع يف مدرسة املرحلة األساسية. إن مدرسة املرحلة التمهيدية هي التي تقرر كيف 

سيتم توزيع الوقت الذي وقع اختيارك عليه يف كل أسبوع.

ابتداء من شهر أغسطس )آب( الذي يبلغ فيه الطفل 3 سنوات من العمر فإنه يحق للطفل أن   »

يذهب إىل مدرسة املرحلة التمهيدية مجانا 15 ساعة يف األسبوع. ال تدفع سوى عن الوقت الذي 

يزيد عن 15 ساعة. 

ابتداء من فصل الخريف الدرايس يف السنة التي يبلغ فيها طفلك 6 سنوات من العمر يرسي واجب   »

التعليم االلزامي. عندها يبدأ الطفل يف صف املرحلة التمهيدية يف مدرسة املرحلة األساسية. 

.goteborg.se/forskola بإمكانك أن تعرث عىل أسامء وعناوين مدارس املرحلة التمهيدية عىل الرابط

أنشطة تربوية أخرى
إن الرعاية الرتبوية هي بديل ملدرسة املرحلة التمهيدية. 

تستقبل املربية النهارية مجموعة صغرية من األطفال 
يف مسكنها. تتقابل مربية األطفال النهارية واألطفال يف 
املنطقة نفسها أحيانا يف الخارج أو يف مقرات جامعية. 

يشكل املخطط التعليمي ملدرسة املرحلة التمهيدية األساس 
الدلييل لألنشطة.
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عندما يبدأ طفلك يف مدرسة املرحلة التمهيدية
قد يكون ترك طفلك لشخص آخر ألول مرة ُمجهد عاطفيًا. لذلك ، نبدأ فرتة التواجد يف مدرسة املرحلة 

التمهيدية  عن طريق متهيد تعريفي لك وللطفل. خالل هذه الفرتة التعريفية ميكنك طرح األسئلة عىل 

املستخدمني وأن تخربهم عن األمور التي يحتاج طفلك إليها. تقومان سويا باكتشاف بيئة مدرسة املرحلة 

التمهيدية والتعرف عليها والتعرف أيضا عىل املستخدمني واألصدقاء الجدد.

نقوم سويا بتطوير مدرسة املرحلة التمهيدية
يتعاون املستخدمني العاملني يف مدرسة املرحلة التمهيدية معك ليك يحصل طفلك عىل عناية جيدة 

وإمكانية التطور وفقا لظروفه الشخصية. نقدم محادثات تطويرية نقوم خاللها سويا بالتحدث عن مدى 

انسجام طفلك واحتياجاته والتعلّم.  تتوفر العديد من الفرص واملنابر للحوار تتيح لك إمكانية املشاركة. 

يف كل سنة بوسعك أن تجيب عىل استبيان يتضمن أسئلة تتعلق مبا هو رأيك مبدرسة املرحلة التمهيدية. 

إن إجاباتك عىل هذا االستبيان توفر لنا إمكانية تحسني أنشطتنا وتطويرها. 

حقوق متساوية لجميع األطفال
يحق لجميع األطفال الحصول عىل بيئة آمنة وحافزة خالية من التمييز واملعاملة املهينة. نعمل بصورة 

فعالة من أجل توفري حقوق متساوية لجميع األطفال وملكافحة كل أشكال اإلهانات. ال تتواىن عن 

التحدث مع املستخدمني العاملني يف مدرسة املرحلة التمهيدية   إذا كنت تريد معرفة املزيد عن كيف 

نعمل ضمن مجال املعاملة املتساوية واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.

 هل تريد التعرف عىل مدارس 
املرحلة التمهيدية يف منطقتك؟

 goteborg.se/forskola هل حان األوان الختيار مدرسة املرحلة التمهيدية؟ ستجد عىل الرابط

معلومات عن مدارس املرحلة التمهيدية ومعلومات التواصل مع جميع مدارس املرحلة التمهيدية يف 

بلدية يوتيبوري. يرحب بعض منها بك لحضور اجتامع اعالمي لديهم بينام ميكن أن تتواصل هاتفيا مع 

البعض اآلخر لحجز موعد للزيارة. يسعدنا أن تتواصل معنا!

عندما بدأ أبيس يف مدرسة املرحلة التمهيدية كانت الوالدة تتواجد معه 
يف البداية وكانت ترى كيف كان أبيس سعيدا هناك سويا مع أصدقاءه 

الجدد. شعرت باألمان عندنا رأت كيف كان فريق املستخدمني يُلهم 
ويشجع ويدعم األطفال. كان هذا بداية جيدة ليك تعرف كيف تسري 

األموريف مدرسة املرحلة التمهيدية والتعرّف عىل املستخدمني. 
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عندما يبدأ طفلك يف مدرسة املرحلة التمهيدية
قد يكون ترك طفلك لشخص آخر ألول مرة ُمجهد عاطفيًا. لذلك ، نبدأ فرتة التواجد يف مدرسة املرحلة 

التمهيدية  عن طريق متهيد تعريفي لك وللطفل. خالل هذه الفرتة التعريفية ميكنك طرح األسئلة عىل 

املستخدمني وأن تخربهم عن األمور التي يحتاج طفلك إليها. تقومان سويا باكتشاف بيئة مدرسة املرحلة 

التمهيدية والتعرف عليها والتعرف أيضا عىل املستخدمني واألصدقاء الجدد.

نقوم سويا بتطوير مدرسة املرحلة التمهيدية
يتعاون املستخدمني العاملني يف مدرسة املرحلة التمهيدية معك ليك يحصل طفلك عىل عناية جيدة 

وإمكانية التطور وفقا لظروفه الشخصية. نقدم محادثات تطويرية نقوم خاللها سويا بالتحدث عن مدى 

انسجام طفلك واحتياجاته والتعلّم.  تتوفر العديد من الفرص واملنابر للحوار تتيح لك إمكانية املشاركة. 

يف كل سنة بوسعك أن تجيب عىل استبيان يتضمن أسئلة تتعلق مبا هو رأيك مبدرسة املرحلة التمهيدية. 

إن إجاباتك عىل هذا االستبيان توفر لنا إمكانية تحسني أنشطتنا وتطويرها. 

حقوق متساوية لجميع األطفال
يحق لجميع األطفال الحصول عىل بيئة آمنة وحافزة خالية من التمييز واملعاملة املهينة. نعمل بصورة 

فعالة من أجل توفري حقوق متساوية لجميع األطفال وملكافحة كل أشكال اإلهانات. ال تتواىن عن 

التحدث مع املستخدمني العاملني يف مدرسة املرحلة التمهيدية   إذا كنت تريد معرفة املزيد عن كيف 

نعمل ضمن مجال املعاملة املتساوية واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.

 هل تريد التعرف عىل مدارس 
املرحلة التمهيدية يف منطقتك؟

 goteborg.se/forskola هل حان األوان الختيار مدرسة املرحلة التمهيدية؟ ستجد عىل الرابط

معلومات عن مدارس املرحلة التمهيدية ومعلومات التواصل مع جميع مدارس املرحلة التمهيدية يف 

بلدية يوتيبوري. يرحب بعض منها بك لحضور اجتامع اعالمي لديهم بينام ميكن أن تتواصل هاتفيا مع 

البعض اآلخر لحجز موعد للزيارة. يسعدنا أن تتواصل معنا!

عندما بدأ أبيس يف مدرسة املرحلة التمهيدية كانت الوالدة تتواجد معه 
يف البداية وكانت ترى كيف كان أبيس سعيدا هناك سويا مع أصدقاءه 

الجدد. شعرت باألمان عندنا رأت كيف كان فريق املستخدمني يُلهم 
ويشجع ويدعم األطفال. كان هذا بداية جيدة ليك تعرف كيف تسري 

األموريف مدرسة املرحلة التمهيدية والتعرّف عىل املستخدمني. 
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نقوم اآلن بتشييد 
مبان. ستصبح 
مدينة كاملة!

املتعة واألمان والتعليم املفيد
يف مدرسة املرحلة التمهيدية يحصل األطفال عىل العناية ونتعاون سويا معك ليك يشعر طفلك باألمان عندنا. يحصل 

األطفال هنا عىل الدعم للتطّور انطالقا من احتياجاتهم الفردية. وبطريقة يسودها اللهو نستفيد من فضول األطفال 

ورغبتهم عىل التعلّم. تؤثر اهتاممات األطفال ووجهات نظرهم واحتياجاتهم عىل كيفية قيامنا بتخطيط التعليم.

من املعتاد أن يتوقف ميليل يف طريقه إىل مدرسة املرحلة 
التمهيدية لينظر إىل أعامل تشييد قاعة رياضية جديدة. كيف 

تعمل الرافعة؟ ما هو اليشء الذي يسمع منه الطرقات؟ إن األمر 
مثري جدا هناك حسبام يقول ميليل ألصدقائه خالل جلسة التجّمع.

تسري مدرسة املرحلة التمهيدية أمام موقع البناء ليك يتمكن 
األطفال من مشاهدة ذلك. يف طريقهم عند العودة يقومون 

بتصوير مبان مختلفة وقطة شقية. يقومون بتجميع مواد مثرية 
لالهتامم من الطبيعة.

بعد ذلك يأيت وقت اللهو واالكتشاف يف الحديقة أو عمل يشء مفرح يف 
الداخل، مثال االبداع باستخدام مواد تم إعادة تدويرها أو قراءة الكتب أو 

التمثيل يف مرسحية.

نأكل عرصونية ونلهو حتى يحني وقت 
الذهاب إىل املنزل.

بعد وجبة الغداء يحني أوان االسرتاحة. ينام أبيس فرتة قصرية، بينام يصغي بعض األطفال لحكاية خيالية. 
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نقوم اآلن بتشييد 
مبان. ستصبح 
مدينة كاملة!

املتعة واألمان والتعليم املفيد
يف مدرسة املرحلة التمهيدية يحصل األطفال عىل العناية ونتعاون سويا معك ليك يشعر طفلك باألمان عندنا. يحصل 

األطفال هنا عىل الدعم للتطّور انطالقا من احتياجاتهم الفردية. وبطريقة يسودها اللهو نستفيد من فضول األطفال 

ورغبتهم عىل التعلّم. تؤثر اهتاممات األطفال ووجهات نظرهم واحتياجاتهم عىل كيفية قيامنا بتخطيط التعليم.

من املعتاد أن يتوقف ميليل يف طريقه إىل مدرسة املرحلة 
التمهيدية لينظر إىل أعامل تشييد قاعة رياضية جديدة. كيف 

تعمل الرافعة؟ ما هو اليشء الذي يسمع منه الطرقات؟ إن األمر 
مثري جدا هناك حسبام يقول ميليل ألصدقائه خالل جلسة التجّمع.

تسري مدرسة املرحلة التمهيدية أمام موقع البناء ليك يتمكن 
األطفال من مشاهدة ذلك. يف طريقهم عند العودة يقومون 

بتصوير مبان مختلفة وقطة شقية. يقومون بتجميع مواد مثرية 
لالهتامم من الطبيعة.

بعد ذلك يأيت وقت اللهو واالكتشاف يف الحديقة أو عمل يشء مفرح يف 
الداخل، مثال االبداع باستخدام مواد تم إعادة تدويرها أو قراءة الكتب أو 

التمثيل يف مرسحية.

نأكل عرصونية ونلهو حتى يحني وقت 
الذهاب إىل املنزل.

بعد وجبة الغداء يحني أوان االسرتاحة. ينام أبيس فرتة قصرية، بينام يصغي بعض األطفال لحكاية خيالية. 
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موسيقى ورقص أو االبداع باأللوان واألشكال؟ هل سنامرس 
الحساب أو الربمجة أو نتعلم عن الطبيعة أو هل سنبني 

صاروخا؟ أو هل سنقوم مبشوار مثري لالهتامم لالكتشاف يف 
املنطقة؟ عام قريب سيحني موعد وجبة الغداء.

تعلّم الطفل وتطوره يف البؤرة
يف مدرسة املرحلة التمهيدية يتعلم طفلك أشياء جديدة ويتطور عن طريق اللهو واألعامل املبدعة 

والبحث بنفسه، أو ضمن مجموعة وسويا مع البالغني. يشكل التعليم يف مدرسة املرحلة التمهيدية 

أساس التعلّم طوال الحياة.

يف مدرسة املرحلة التمهيدية يتم تقديم التعليم الذي يشجع األطفال ويحفزهم عن طريق أهداف 

املخطط التعليمي كنقطة انطالق. عن طريق قراءة املخطط التعليمي ملدرسة املرحلة التمهيدية تتاح 

لك الفرصة ملعرفة املزيد عام هي األهداف واملهامت امللقاة عىل عاتقنا. ستجد املخطط التعليمي 

.skolverket.se عىل موقع اإلنرتنت

الوالد يلقي التحية عىل املستخدمني قبل أن يحني وقت الوداع.يويو يعلّق مالبسه الخارجية عىل خطاف املالبس الخاص به.

يويو يأكل وجبة الفطور سويا مع األصدقاء الذين يحرضون يف وقت مبكر.
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موسيقى ورقص أو االبداع باأللوان واألشكال؟ هل سنامرس 
الحساب أو الربمجة أو نتعلم عن الطبيعة أو هل سنبني 

صاروخا؟ أو هل سنقوم مبشوار مثري لالهتامم لالكتشاف يف 
املنطقة؟ عام قريب سيحني موعد وجبة الغداء.

تعلّم الطفل وتطوره يف البؤرة
يف مدرسة املرحلة التمهيدية يتعلم طفلك أشياء جديدة ويتطور عن طريق اللهو واألعامل املبدعة 

والبحث بنفسه، أو ضمن مجموعة وسويا مع البالغني. يشكل التعليم يف مدرسة املرحلة التمهيدية 

أساس التعلّم طوال الحياة.

يف مدرسة املرحلة التمهيدية يتم تقديم التعليم الذي يشجع األطفال ويحفزهم عن طريق أهداف 

املخطط التعليمي كنقطة انطالق. عن طريق قراءة املخطط التعليمي ملدرسة املرحلة التمهيدية تتاح 

لك الفرصة ملعرفة املزيد عام هي األهداف واملهامت امللقاة عىل عاتقنا. ستجد املخطط التعليمي 

.skolverket.se عىل موقع اإلنرتنت

الوالد يلقي التحية عىل املستخدمني قبل أن يحني وقت الوداع.يويو يعلّق مالبسه الخارجية عىل خطاف املالبس الخاص به.

يويو يأكل وجبة الفطور سويا مع األصدقاء الذين يحرضون يف وقت مبكر.
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إن البدء يف مدرسة املرحلة التمهيدية هو فرتة جديدة ومثرية بالنسبة لك ولطفلك. نتمنى أن 

تنسجموا لدينا وأن فرتة التواجد يف مدرسة املرحلة التمهيدية ستكون مفرحة وآمنة ونافعة 

علميا لجميع أفراد العائلة. بإمكانكم هنا قراءة األشياء التي تقدمها مدارس املرحلة التمهيدية 

لطفلك ولك. 

إذا كانت توجد لديك أي أسئلة فال تتواىن عن التحدث مع املستخدمني يف مدرسة املرحلة 

التمهيدية التي يذهب إليها طفلك أو أن تتواصل مع خدمات مدارس املرحلة التمهيدية

.förskoleservice

وسهال! أهال

 ستعرث عىل الرابط
 goteborg.se/forskola 

املزيد من املعلومات وبإمكانك 
أن تقدم وجهات نظرك عىل 

هذا الرابط عن مدرسة املرحلة 
التمهيدية.

إن البدء يف مدرسة املرحلة التمهيدية هو فرتة جديدة ومثرية بالنسبة لك ولطفلك. نتمنى أن 

تنسجموا لدينا وأن فرتة التواجد يف مدرسة املرحلة التمهيدية ستكون مفرحة وآمنة ونافعة 

علميا لجميع أفراد العائلة. بإمكانكم هنا قراءة األشياء التي تقدمها مدارس املرحلة التمهيدية 

لطفلك ولك. 

إذا كانت توجد لديك أي أسئلة فال تتواىن عن التحدث مع املستخدمني يف مدرسة املرحلة 

 التمهيدية التي يذهب إليها طفلك أو أن تتواصل مع خدمات مدارس املرحلة التمهيدية

.förskoleservice

أهال وسهال!

 ستعرث عىل الرابط
 goteborg.se/forskola 

املزيد من املعلومات وبإمكانك 
أن تقدم وجهات نظرك عىل 

هذا الرابط عن مدرسة املرحلة 
التمهيدية.

حان أوان البدء يف مدرسة 
املرحلة التمهيدية؟

تفضل عندنا 
وشاهد ماذا 
يحدث هنا!
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إن البدء يف مدرسة املرحلة التمهيدية هو فرتة جديدة ومثرية بالنسبة لك ولطفلك. نتمنى أن 

تنسجموا لدينا وأن فرتة التواجد يف مدرسة املرحلة التمهيدية ستكون مفرحة وآمنة ونافعة 

علميا لجميع أفراد العائلة. بإمكانكم هنا قراءة األشياء التي تقدمها مدارس املرحلة التمهيدية 

لطفلك ولك. 

إذا كانت توجد لديك أي أسئلة فال تتواىن عن التحدث مع املستخدمني يف مدرسة املرحلة 

 التمهيدية التي يذهب إليها طفلك أو أن تتواصل مع خدمات مدارس املرحلة التمهيدية

.förskoleservice

أهال وسهال!

 ستعرث عىل الرابط
 goteborg.se/forskola 

املزيد من املعلومات وبإمكانك 
أن تقدم وجهات نظرك عىل 

هذا الرابط عن مدرسة املرحلة 
التمهيدية.

إن البدء يف مدرسة املرحلة التمهيدية هو فرتة جديدة ومثرية بالنسبة لك ولطفلك. نتمنى أن 

تنسجموا لدينا وأن فرتة التواجد يف مدرسة املرحلة التمهيدية ستكون مفرحة وآمنة ونافعة 

علميا لجميع أفراد العائلة. بإمكانكم هنا قراءة األشياء التي تقدمها مدارس املرحلة التمهيدية 

لطفلك ولك. 

إذا كانت توجد لديك أي أسئلة فال تتواىن عن التحدث مع املستخدمني يف مدرسة املرحلة 

 التمهيدية التي يذهب إليها طفلك أو أن تتواصل مع خدمات مدارس املرحلة التمهيدية

.förskoleservice

أهال وسهال!

 ستعرث عىل الرابط
 goteborg.se/forskola 

املزيد من املعلومات وبإمكانك 
أن تقدم وجهات نظرك عىل 

هذا الرابط عن مدرسة املرحلة 
التمهيدية.

حان أوان البدء يف مدرسة 
املرحلة التمهيدية؟

تفضل عندنا 
وشاهد ماذا 
يحدث هنا!
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أهال وسهال بكم يف مدرسة 
املرحلة التمهيدية!

Förskoleförvaltningen

أهال وسهال بكم يف مدرسة 
املرحلة التمهيدية!

Förskoleförvaltningen

أهال وسهال بكم يف مدرسة 
املرحلة التمهيدية!

Förskoleförvaltningen
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