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 الخطوط الدلیلیة والقواعد للحصول على مقعد دراسي في دار أوقات الفراغ
 من الذي یمكنھ الحصول على مقعد دراسي في دار أوقات الفراغ

الخاصة   االحتیاجاتیُعرض على طالب الصف التمھیدي والمدرسة األساسیة والمدرسة األساسیة لذوي 
عرض لغایة الفصل الدراسي تُ القاعدة ھي أن دار أوقات الفراغ  دراسة في دار أوقات الفراغ.الإمكانیة 

أولیاء األمر  احتیاجاتویتم تحدید عدد الساعات حسب  سنة. 13الربیعي الذي یبلغ فیھ الطالب عمر 
كما یمكن أیضاً للطالب الذین لدیھم حاجة خاصة بسبب حالة األسرة بصورة  بالنسبة للعمل أو الدراسة.

 عامة الحصول على مقعد دراسي.
 

ویجب أیضاً أن یُعرض على الطالب الذین یحتاجون إلى دعم خاص في تطورھم بسبب أسباب جسدیة 
لكي یمكن تقییم إن كان الطفل بحاجة إلى دعم   و نفسیة أو أسباب أخرى دراسة في دار أوقات الفراغ.أ

 ثم یقوم المدیر باتخاذ القرار بھذا الشأن. خاص یجب إجراء تحقیق،
 

 التقدم بطلب 
مر یجب على أولیاء األ یجب على أولیاء األمر التقدم بطلب إذا كانوا بحاجة إلى مقعد دراسي لطفلھم.

ویجب تقدیم الطلب في وقت مبكر ولیس بعد شھرین قبل التاریخ  تقدیم بیانات عن العمل أو الدراسة.
  المرغوب فیھ.

 
مثال عن نوع الشھادة: صورة عن شھادة  یكون الطلب كامالً بعد تقدیم شھادة عن العمل أو ما یعادلھ.

  استخدام أو شھادة من رب العمل أو شھادة دراسیة.
 

لن یمكن  تقدیم الشھادة كحد أقرب ستة أشھر قبل تاریخ التسجیل لكي تكون حدیثة قدر اإلمكان.یجب 
  معالجة استمارة الطلب قبل تقدیم الشھادة.

 
یجب على الحاضنین  تُعرض الدراسة في دار أوقات الفراغ مباشرة عندما یظھر أن الطالب بحاجة إلیھا.

 االثنین التوقیع على استمارة الطلب.
 

أما الطالب الذین یبدؤون في الصف التمھیدي وكان لدیھم مقعداً دراسیاً في دار الحضانة فیُعرض علیھم 
ً دراسی اً مقعد  في دار أوقات الفراغ تلقائیاً. ا

 
یوجد على موقع البلدیة االلكتروني معلومات عن كیفیة التقدم بطلب للحصول على مقعد دراسي في دار  

  وكیفیة اإلشعار عن جدول العمل أو الدراسة، وكیفیة اإلشعار عن بیانات الدخل.أوقات الفراغ، 
 

 توزیع المقاعد الدراسیة
أولیاء األمر الذین لدیھم دَین لدى البلدیة خاص برسوم غیر مدفوعة ال یُعرض علیھم أي مقعد دراسي 

بسبب حالة األسرة بصورة  ال ینطبق األمر على الطالب الذي لدیھ حاجة خاصة قبل دفع كافة الدَین.
من قانون المدرسة) أو الطالب الذي یحتاج إلى دعم خاص في تطوره  15المادة   14عامة (الفصل 

  من قانون المدرسة). 6المادة  14ألسباب جسدیة أو نفسیة أو غیرھا من األسباب (الفصل 
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 الجواب عن المقعد الدراسي
المقعد الدراسي في أقرب فرصة ولكن بتاریخ أقصاه شھر ونصف  یتم إشعار أولیاء األمر عن عرض 

 إذا لم یجب ولي األمر على العرض فتُرس إلیھ رسالة تذكیریة، قبل بدء الطالب في دار أوقات الفراغ.
  وإذا لم یجب فیفقد المقعد الدراسي ویتم حذف الطفل من الطابور.

 
  یحصل على عقد عن المقعد الدراسي.عند موافقة ولي األمر على المقعد الدراسي 

 
 صاحب المقعد الدراسي

إذا كان الحاضنین یقیمان في مسكنین منفصلین ویحتاج كل  ولي األمر ھو صاحب المقعد الدراسي عادة.
األطفال الذین   منھما المقعد الدراسي، فیُعتبر كل حاضن صاحب المقعد الدراسي للجزء الخاص بھ.

ً اء األمر في بلدیات مختلفة یُعرض علیھم مكانیقیمون بالتناوب مع أولی فقط في البلدیة التي یرتاد فیھا  ا
 الطفل المدرسة. 

 
ولكن بالرغم من ذلك فیتم جمع  البالغ المتعایش مع ولي أمر الطالب لیس لدیھ أي واجب تجاه الطالب.

 كافة مداخیل األسرة عند تقدیر مبلغ الرسوم. 
 

إذا كان  ل عن توصیل وإحضار الطالب في دار أوقات الفراغ.صاحب المقعد الدراسي ھو المسؤو
 شخص آخر سیوصل أو یحضر الطالب فیجب إشعار طاقم العمل عن ذلك بصورة مسبقة.

 
 تقاسم الفاتورة

تقاسم الفاتورة یعني أنھ یجب على الحاضنین المنفصلین اللذین لدیھما الحضانة المشتركة عن  
وبالتالي یحصل كل منھما على فاتورة خاصة بھ إذا كان  تقاسم الفاتورة.الطفل/األطفال التقدم بطلب 

 كالھما یستعمالن المقعد الدراسي في دار أوقات الفراغ.
 

من مداخیل األسرة اإلجمالیة سواء كان الشخص وحیداً أو  انطالقایتم تقدیر الرسوم بنسبة مئویة 
ن تغیّر المداخیل في إحدى األسرتین یؤثر على رسوم كما أ متعایشاً، ولدیھ أو لیس لدیھ أطفال مشتركین.

 األسرة األخرى.
 
فترة اإلشعار  إذا قام أحد الحاضنین بإلغاء جزئھ من المقعد الدراسي فیتم التنازل عنھ للحاضن اآلخر.

 ھي شھرین ویجب دفع الرسوم أثناء فترة اإلشعار.
 

 أوقات الحضور
الفراغ في وقت مبكر قبل بدء الطالب في دار أوقات الفراغ وعند یجب إعطاء الجدول إلى دار أوقات 

وفي حالة إجراء  إن تخطیط ولي األمر للجدول أو تغییره بصورة مبكرة لدیھ أھمیة كبیرة. تغیّر الجدول.
وینطبق األمر خاصة   تغییرات بشكل متأخر فال یمكن لدار أوقات الفراغ ضمان إمكانیة استقبال الطفل.

 الرسمیة الھامة وعطلة الصیف. على العطل  
 

أساس أوقات حضور الطالب ھي أوقات عمل أو دراسة أولیاء األمر باإلضافة إلى وقت الذھاب والعودة 
یجب أن یدخل ضمن الجدول أوقات توصیل وجلب الطالب من دار  . من وإلى مكان العمل أو الدراسة

معقول لالستراحة قبل وبعد أوقات العمل غیر المریحة،  یجوز ألولیاء األمر زیادة وقت  أوقات الفراغ.
  بعد االتفاق على ذلك مع المدیر.
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  قد یحدث أن یطلب المدیر من أولیاء األمر تقدیم شھادة تثبت أوقات العمل أو الدراسة.
 

 تغییر أوقات الحضور
اریخ التغییر، على  یجب على ولي األمر اإلشعار عن تغییر أوقات الحضور بتاریخ أقصاه شھرین قبل ت

  سبیل المثال في حالة إجازة الوالدین.
 

ال یحق للعاطلین عن العمل الحصول على مقعد دراسي في دار أوقات الفراغ، بل یبقى المقعد الدراسي 
 في حالة انتظار.

 
عندما یرجع ولي األمر إلى العمل بعد إجازة الوالدین یجب اإلشعار عن ذلك بتاریخ أقصاه شھرین قبل 

 رجوع الطالب.
 

 كما یجب على ولي األمر اإلشعار عن تغییر أوقات العمل أو الدراسة إلى دار أوقات الفراغ.
 

 نظام رعایة األطفال أثناء العطل المدرسیة
نظام رعایة األطفال أثناء العطل المدرسیة مخصص ألولیاء األمر الذین یحتاجون إلى مقعد دراسي في 

یتم التسجیل لنظام رعایة األطفال أثناء  أثناء عطلة المدرسة و/أو األیام الدراسیة فقط.دار أوقات الفراغ 
سبتمبر، وبتاریخ أقصاه  30-أبریل 1مارس لفترة  31العطل المدرسیة مرتین كل سنة، بتاریخ أقصاه 

نظام  عن الذھاب إلىیجب إنھاء العقد شھرین قبل توقف الطفل  مارس. 31-أكتوبر 1ر لفترة بسبتم 30
  رعایة األطفال.

 
 المقعد الدراسي في حالة انتظار

 المقعد الدراسي في حالة انتظار مخصص ألولیاء األمر الذین یبحثون عن عمل أو لدیھم إجازة الوالدین.
 إذا كان ولي األمر باحث عن عمل ویجد عمالً لبضعة أیام متفّرقة یجوز للطفل الحضور في تلك األیام.

  األمر دفع رسوم لتلك الفترة.ویجب على ولي 
 

المقعد الدراسي في حالة االنتظار یعطي ألولیاء األمر إمكانیة الحصول على مقعد دراسي فوراً في نفس 
بعد مرور سنة یجب االشعار عن  دار أوقات الفراغ التي كان یذھب إلیھا الطالب قبل فترة االنتظار.

في الحاالت األخرى یتم إلغاء المقعد الدراسي   لبدایة.الرغبة في استغالل المقعد الدراسي وتاریخ ا
  تلقائیاً.

 
 إلغاء المقعد الدراسي

 یجب على أولیاء األمر إلغاء المقعد الدراسي بتاریخ أقصاه شھرین قبل تاریخ النھایة موضوع الساعة.
الذھاب إلى  ویتم فرض رسوم أثناء فترة اإلشعار حتى ولو توقف الطفل عن  فترة اإلشعار ھي شھرین.

 دار أوقات الفراغ قبل ذلك. 
 

أغسطس ال یعفي من مسؤولیة الدفع إذا رجع الطالب إلى دار  -إن إلغاء المقعد الدراسي أثناء فترة یونیو
 أوقات الفراغ في الفصل الدراسي الخریفي في نفس السنة.

 
 عدم استغالل المقعد الدراسي

ذا توقف الطالب دون إلغاء المقعد الدراسي، فیُعتبر المقعد إذا لم یشعر ولي األمر عن الغیاب الطویل أو إ
 یجب دفع الرسوم لمدة شھر كامل. یوم. 30ملغى بعد مرور 
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 أوقات العمل غیر المنتظمة
إذا كان لولي األمر أوقات عمل في وقت متأخر في المساء أو إذا كان یعمل في عطلة نھایة األسبوع، 

المساء وعطلة نھایة األسبوع في دار حضانة أورتاغوردین  فیوجد نظام مالحظة األطفال أثناء 
)Örtagårdens förskola.یجب التقدم بطلب خاص. ) في ھولتسفرید  

یجب اإلشعار عن األوقات  یتم تنظیم ساعات العمل حسب الحاجة التي یتم اإلشعار عنھا في وقت مبكر.
 بتاریخ أقصاه شھرین قبل حضور الطفل. 

 
 ي األمر التسجیل المرضي لول

مكانھ في دار أوقات الفراغ طبقا للجدول  استغاللإذا كان ولي األمر في إجازة مرضیة یجوز للطفل 
ویجب تقدیم الشھادة إلى دار أوقات  یجب إثبات المرض األطول من أسبوع بشھادة طبیة. الساري.
 الفراغ.

 
 أیام اإلغالق

أیام اإلغالق تدخل ضمن  للتخطیط وتطویر النشاطات.تغلق دار أوقات الفراغ أبوابھا یومین في السنة 
  الرسوم العادیة وال تعطي أي حق لخصم.

 
  أسابیع. 4-3یتم تنسیق ساعات العمل أثناء اإلجازة السنویة الصیفیة في دیار أوقات الفراغ خالل 

 
عرض على یُ  یقوم المدیر باإلشعار عن أیام اإلغالق وأیام اإلغالق في عطلة الصیف في وقت مبكر.

المكان البدیل  طلبیجب  الذین یحتاجون إلى مقعد دراسي أثناء إغالق دار أوقات الفراغ مكاناً بدیالً.
  المدیر بتاریخ أقصاه أربعة أسابیع قبل تاریخ اإلغالق. لدى

 
 عطلة أولیاء األمر

یمكن الموافقة   أوقات الفراغ.عندما یكون أولیاء األمر في إجازة رئیسیة ال یحق لطفلھم الذھاب إلى دار  
 على أیام إجازة متفّرقة بالتشاور مع المدیر.

 
 فترة تأقلم

من   انطالقایتم تكییف فترة التأقلم لكل طالب  یتم تطبیق فترة تأقلم قصیرة في دار أوقات الفراغ.
  .احتیاجاتھ

 
یكون عدد الموظفین أقل وتكون عندما  31-28فترة التأقلم غیر مناسبة أثناء عطلة عید المیالد واألسابیع 

  النشاطات مشتركة بین مختلف دیار أوقات الفراغ.
 

 ساعات العمل
 18:30كحد أقرب وتنتھي في الساعة  05:15ساعات عمل جمیع دیار أوقات الفراغ تبدأ في الساعة 

 كحد أقصى. 


