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حتى إشعار آخر یجب أن یذھب الطالب المعافین إلى المدرسة وأن یبقى األطفال المرضى في المنزل. نقوم ببذل كل جھودنا لكي  
 تستمر أنشطة المدارس كالمعتاد. 

الروتینیة المعتادة  القواعدیجب أن یذھب الطالب المعافین إلى المدرسة ویجب یبقى األطفال المرضى في المنزل. إن ھذا یعني أن 
. نطبق النصائح التي تقدمھا سلطة الصحة الشعبیة فولك ھلسو میندیجھتن حول ھذه  المفعول بالنسبة لحاالت المرض ال زالت ساریة

 األمور. 

بدقة المعلومات التي تصل من مدینة یوتیبوري وسلطة الصحة الشعبیة فولك ھلسو   التعلیم في المرحلة األساسیة ونتتابع إدارة شؤ
 میندیجھتن وسلطة حمایة المجتمع والتأھب، بلدیات وقطاعات السوید فیما یتعلق بفیروس كورونا وأشكال العدوى األخرى.  

 ي الوقت الحاضر. قمنا فیما یلي بتجمیع أكثر األسئلة المعتادة ف

 أسئلة وإجابات

كحتمل لحق الحضانة أشعر بالقلق فیما یتعلق بإرسال طفلي إلى المدرسة بسبب خطر اإلصابة بالعدوى. ماذا  
 یمكن أن أفعل؟ 

إذا كان الطفل معافى فیجب أن یذھب الطفل إلى المدرسة، وإال فإنھ لن یحصل على التعلیم الذي تقدمھ المدرسة في حالة غیاب الطفل.  
إدارة شؤون التعلیم في . تتابع 9یجب أن یذھب جمیع األطفال إلى المدرسة ابتداء من صف المرحلة التمھیدیة وحتى السنة الدراسیة 

 بھذا الشأن. التي تقدمھا سلطة الصحة الشعبیة فولك ھلسو میندیجھتن التوصیات المرحلة األساسیة

 ھل بإمكاني كحامل لحق الحضانة أن أحصل على ضمانات عن عدم وجود مخاطر إلصابة طفلي بالعدوى؟ 

في األماكن التي یتواجد فیھا ال یمكن إطالقا أن نضمن ذلك. إن مختلف أشكال العدوى من البكتیریا أو الفیروسات یمكن دائما أن تنتشر 
 الناس، مثال في المدرسة. 

 ماذا یحدث في حالة مرض طفلي خالل الدوام المدرسي، ھل أحصل على تعویض؟ 

) من  vård av barnإذا بقیت في المنزل بسبب مرض طفلك فبإمكانك كالمعتاد أن تطلب الحصول على التعویض (رعایة طفل  
 ات العامة. فورسیكرینجس كاّسان مكتب التأمین 

ما ھي األشیاء التي تسري إذا كنت كحامل حق الحضانة أعاني من انحطاط في المناعة الجسدیة أو أي  
 مرض آخر؟

إذا كنت تشعر أنھ لیس بوسع طفلك الذھاب إلى المدرسة لتجنب قیامھ بجلب العدوى المحتملة إلى المنزل فیجدب علیك بصفتك حامل  
 الطبیب للحصول على النصائح واإلرشادات بالنسبة لھذا األمر. حق الحضانة أن تتواصل مع 

. ھل یمكن أن یذھب طفلي إلى يحفي الحجر الص أتواجدأو  مصابا بمرضإذا كنت أنا حامل حق الحضانة 
  المدرسة آنذاك؟

في فسترا جوتاالند أن الطفل  إذا كان طفلك معافى فیجب أن یذھب الطفل إلى المدرسة. إذا بلّغت وحدة الحمایة من األمراض المعدیة  
 بھذا الشأن. التي تقدمھا سلطة الصحة الشعبیة فولك ھلسو میندیجھتن التوصیات یجب أن یبقى في المنزل فیجب أن یخضع لذلك. نطبق 

  

 



ماذا یجب أن أفعل إذا كان طفلي یذھب إلى مدرسة فیھا تلمیذ أو مدّرس محجوز في الحجر الصحي أو 
 مصاب بالمرض؟  

طالما كان طفلك معافى فیجب أن یذھب الطفل إلى المدرسة. إن وحدة الحمایة من األمراض الُمعدیة في فسترا جوتاالند ھي التي تقرر 
اآلن وصاعدا، مثال البحث عن مصادر العدوى، الحجر الصحي وما شابھ ذلك. ستحصل على  ما ھي األمور التي یجب أن تتم من 

 معلومات عن األمور التي تسري عندكم.

 لقد كنا موجودین في دولة بھا انتشار واسع لفیروس الكورونا، ھل یجب أن أبقي طفلي المنزل؟

وارض المرض أو إذا كان قطاع الرعایة قد قال لكم أن الطفل  في المدرسة طالما كان طفلك ال تظھر علیھ ع طفلكیجب أن یتواجد  
بھذا الشأن. إذا كان یبدو على  التي تقدمھا سلطة الصحة الشعبیة فولك ھلسو میندیجھتنالتوصیات  نطبقیجب أن یبقى في المنزل.  

وعن المكان وتخبرھم عن كیف یشعر الطفل بسوء الحال   Vårdguiden 1177 الطفل أنھ مریض فیجب أن تتواصل مع دلیل الرعایة
 الذي كان الطفل متواجدا فیھ. 

 إلى أین یجب أن أتوجھ بأسئلتي التي تتعلق بفیروس كورونا؟

 . 13 113إذا كانت توجد لدیك أسئلة تتعلق بفیروس كورونا فیجب أن تتواصل ھاتفیا مع الرقم 

 

 ب زیارة تمت خارج السوید، ھل تعوضوني آنذاك عن فقدان الدخل؟إذا احتجت إلى إبقاء طفلي المنزل بسب

إذا كان قدم تم إبقاء الطفل في المنزل بسبب المرض، مثال فیروس كورونا، فیجب أن تقدم طلبا كالمعتاد للحصول على التعویض من  
 فورسیكرینجس كاّسان مكتب التأمینات العامة. 

 یوما؟ 14تغیب لمدة تزید عن  ماذا یجب أن أفعل إذا كان طفلي قد 

. من المھم أن Hjärntorgetبصفتك حامل حق الحضانة فیتوجب علیك أن تستمر في إدخال البالغات عن طریق ھیارن تورییت 
صول على حق رعایة  حفتك حامل حق الحضانة مؤھال للصتستمر في تبلیغ المدرسة عن سبب بقاء طفلك في المنزل. إذا كنت ب 

فورسیكرینجس  ) فستجد المزید من المعلومات عن األمور التي تسري بالنسبة للتعویض وذلك على موقع VABزل (األطفال في المن 
 ans webbplatsFörsäkringskassكاّسان مكتب التأمینات العامة على شبكة اإلنترنت 

 كیف تتأثر المدرسة بسبب نقص عدد المستخدمین؟ 

یمكن أن تحصل بعض التغییرات بشكل سریع في المدرسة. یعود سبب ذلك إلى مرض الكثیر من المستخدمین  19  –بسب كوفید 
أو ضم الصفوف   ھم فریتیدسوبقاءھم في المنزل. یمكن أن یؤدي ھذا على سبیل المثال إلى تغییر مواعید افتتاح دار أوقات الفراغ 

 راسیة.   دسویا وأیضا حصول األطفال على عدد أقل من الحصص ال 

 تقوم كل مدرسة على حدة وقدر اإلمكان بتبلیغ حاملي حق الحضانة والتالمیذ عن التغییرات في حالة وجودھا.

 ؟ شخص 500حداث التي یتجمع فیھا أكثر من كیف تتأثر المدرسة بسبب منع األ

 المنع فقط على األحداث. یسري 

 ؟ 2020خالل فصل الربیع الدراسي  nationella provenھل سیتم تنفیذ االمتحانات الوطنیة 

مارس (آذار) وما تبقى من فصل الربیع  30ال، تم إلغاء جمیع االمتحانات الوطنیة في مدرسة المرحلة األساسیة خالل الفترة ابتداء من 
م من إلغاء االمتحانات الوطنیة فإن طفلك سیحصل على شھادة عالمات. اتخذت مصلحة المدارس  یونیو (حزیران). بالرغ 30وحتى 

 23سلطة الصحة الشعبیة فولك ھلسو میندیجھتن یوم االثنین سكول فاركت قرارا بھذا الشأن خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدتھ  
 . 14:00مارس (آذار) الساعة 

https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler


 متحانات الوطنیة على موقع مصلحة المدارس سكول فاركت على شبكة اإلنترنتستعثر على مزید من المعلومات عن اال

Mer information om nationella proven hittar du på Skolverkets webbplats. 

 أسئلة وأجوبة عن األماكن في دار أوقات الفراغ فریتدس ھم 
كل المعلومات المدونة أدانھ عن دور أوقات الفراغ فریتیدس ھم للتالمیذ في صف المرحلة التمھیدیة ومدرسة ذوي التخلف الذھني في  

  LSSاص من ذوي االحتیاجات الخاصة مرحلة الدراسة األساسیة. بالنسبة للتلمیذ المشمول من قبل قانون الدعم الخاص لبعض األشخ
دور أوقات الفراغ فریتیدس ھم، حتى لو كان حامل حق الحضانة ُمسّرحا من العمل  فإنھ یحق لھذا التلمیذ دائما الحصول على أماكن في 

 أو عاطال عن العمل. 

 ما ھي األمور التي تسري بالنسبة لي إذا أصبحت عاطال عن العمل؟

خالل شھر واحد. علیك أن تخبر  عندما تصبح عاطال عن العمل فإن طفلك یحتفظ بالحق في الذھاب إلى دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم
 dskola.goteborg.sefritidsplacering@grunال عن العمل على الرابط التالي طفي أسرع وقت أنك أصبحت عا

 ما ھي األمور التي تسري بالنسبة لي إذا تم تسریحي من العمل؟

عندما یتم تسریحك من العمل فإن طفلك ال یزال یحتفظ بالحق في الذھاب إلى دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم. یحق لطفلك أن یتواجد في  
عمل. إذا كان سیتم تغییر مواعید وجود طفلك في دار أوقات الفراغ  دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم خالل األیام التي تمارس فیھا ال

فریتیدس ھم فیجب أن تقوم بتبلیغ دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم عن ذلك. بإمكان أن تختار إلغاء المكان في دار أوقات الفراغ فریتیدس  
 ھم ، اقرأ أدناه المزید من المعلومات عن كیفیة عمل ذلك .

بالنسبة لي فیما یتعلق برسم دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم إذا كنت عاطال عن العمل أو كیف سیصبح األمر 
 مسرحا من العمل؟ 

تدفع رسم دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم عن الفترة التي یكون طفلك مسجال خاللھا في األنشطة. تدفع دائما الرسم الكامل بغض النظر  
 في دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم.  عات التي یتواجد طفلك خاللھااعن عدد الس

 ھل یمكن أن ألغي المكان في دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم مباشرة لكي أتخلص من دفع الرسوم؟ 

على شبكة اإلنترنت من كل شھر علیك أن تخبر عن رغبتك في إلغاء المكان وتقوم بذلك على الرابط التالي  5في موعد ال یتعدى یوم 
fritidsplacering@grundskola.goteborg.se بناء على ذلك یمكن أن تكون لدیك الرغبة في إلغاء المكان. إذا تواصلت معنا .

مكان طفلك ستحصل  من الشھر فسیتوجب علیك أن تدفع رسم دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم لشھر آخر. عندما تقوم بإلغاء  5یوم بعد 
 على خطاب تأكید عن طریق البرید یتم فیھ تبلیغك عن إلغاء المكان ومن أي تاریخ یسري ھذا الشيء. 

 ماذا یحدث إذا عدت إلى ممارسة العمل من جدید؟

عندما تبدأ بممارسة العمل من جدید فبإمكان طفلك التواجد في دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم كالسابق. بمجرد أن تعرف أنك ستبدأ 
یحق لطفلك الحصول  . ndskola.goteborg.sefritidsplacering@gruالعمل من جدید فیلوم أن تقوم بالتبلیغ عن ذلك على الرابط 

دار أوقات الفراغ فریتیدس ابتداء من الیوم الذي تبدأ فیھ ممارسة العمل، بغض النظر عن حصولك على إجابة بھذا  على المكان في 
 الشأن أم ال. 

  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg
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 ھل یحق لطفلي البقاء في نفس دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم؟ 

 لسابق. ما كان الحال في اار أوقات الفراغ فریتیدس ھم كفي نفس د البقاءنعم، یحق لطفلك 

 ماذا یسري بالنسبة لعطلة عید الفصح المدرسیة؟ 

خالل فترة عطلة عید الفصح المدرسیة فإن یحق لطفلك الذھاب إلى دار أوقات   إذا كنت بحاجة إلى دار أوقات الفراغ فریتیدس ھم
ابریل (نیسان) فإنھ ال یحق لطفلك الذھاب إلى دار   5. ولكن إذا كنت قد ألغیت المكان قبل لسابقما كان الحال في اكالفراغ فریتیدس ھم 

 أوقات الفراغ فریتیدس ھم خالل فترة عطلة عید الفصح المدرسیة. 

 ساعد في منع انتشار العدوى
ل القریب مع األشخاص  لكي تحول دون انتشار العدوى فیجب علیك أن تتجنب مالمسة الوجھ أو العینین وأیضا تجنب التواص

 المریضین.

المطھر الیدوي یمكن اغسل یدیك باستمرار بالصابون والماء الساخن، قبل وجبات الطعام وعند التعامل بالطعام وبعد زیارة المرحاض. 
 أن یكون بدیال إذا لم تتوفر لدیك إمكانیة غسیل الیدین.

ورقي فإنك تحول دون انتشار العدوى في محیطك وكذلك تجنب تلویث  عن طریق السعال والعطس في ثنیة كوع الذراع أو في مندیل 
 یدیك.

ابق في المنزل في حالة مرضك وذلك لكي تتجنب نقل العدوى للناس في الحافلة أو في العمل أو في األماكن التي تكون فیھا على مقربة 
 من الناس.
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