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٣ٌٌْٔ٘ اُؽظٍٞ ػ٠ِ نٌّٞ نػا٣ح اُطلَ اُؽا٤ُح ٖٓ ٌٓرة 

.  أُكنٌح أٝ ٓٞهغ ٣ٝة اُثِك٣ح

. ٣ٝرفم ٓعًِ أُواؽؼح اُوهاناخ أُرؼِوح تاُهٌّٞ

 

جذول انًىاعيذ 

ٝٓغ لُي، ًؤؼك . ال ذرـ٤ه اُهٌّٞ تى٣اقج أٝ ٗوظإ اٍُاػاخ

اُٞاُك٣ٖ، ذظَ ذؽراض إ٠ُ ذ٤ٍِْ ظكٍٝ ٓٞاػ٤ك ػٖ ؽه٣ن ٓٞهغ 

٣ٝعة . ٣ٝة نػا٣ح اُطلَ  أل١ ذـ٤٤هاخ قائٔح ذى٣ك ػٖ شٜه٣ٖ

إٔ ٣ٌٕٞ ظكٍٝ أُٞاػ٤ك ػ٠ِ أٌاي اُٞهد أُ٘وؼ٠ ك٢ اُؼَٔ 

ؿهم ُرٞط٤َ اُطلَ أٝ اُكناٌح، أٝ ٝهد اٍُله ٝاُٞهد أٍُد

.  ٝاٌرالٓٚ

ذٞظك ؼاظح إ٠ُ ذ٤ٍِْ ظكٍٝ ٓٞاػ٤ك ظك٣ك ك٢ ؼاُح أُهع أٝ  ال

اُؼطالخ اُه٤ٌٔح ٝاإلظاواخ ٓؽكقج أُٞاػ٤ح ٓصَ إظاوج اُشراء 

“sportlov”ٝإظاوج ػ٤ك اُلظػ ٝإظاوج اٌُه٣ٍٔاي ،  .

٤ٌٝٞػغ . ٖٓ أُْٜ االُرىاّ تٍاػاخ اُعكٍٝ اُه٢ٌٔ ُِٔٞاػ٤ك

٣ك ظك٣ك ػ٠ِ ٓٞهغ ٣ٝة نػا٣ح اُطلَ ك٢ أٌهع ظكٍٝ ٓٞاع

. ٝهد تٔعهق إٔ ذظثػ اُرـ٤٤هاخ ٌان٣ح أُلؼٍٞ

  

تظهف اُ٘ظه ػٖ ٌثة اُرـ٤٤ه، كئٗي ًؤؼك اُٞاُك٣ٖ ذٌٕٞ 

ٝك٢ ؼاُح اُهػا٣ح . ٍٓؤٝال قائٔا ػٖ ذـ٤٤ه ظكٍٝ أُٞاػ٤ك

أُشرهًح، هثَ ذ٤ٍِْ ظكٍٝ ٓٞاػ٤كى، ٣ٌٔ٘ي، ػ٠ِ ٌث٤َ 

ك٢ ـاٗح اُرؼ٤ِواخ إٔ ٛما ٣٘طثن ػ٠ِ أٌات٤غ  أُصاٍ، إٔ ذٌرة

.  األنهاّ اُلهق٣ح

 

 

انذخم 

ُؼٔإ أُؽاٌثح ػ٠ِ نٌّٞ نػا٣ح اُطلَ اُظؽ٤ؽح ُطلِي، 

٣عة ػ٤ِي ذ٤ٍِْ ذلاط٤َ قـَ ٓؽكشح ؼر٠ ذان٣فٚ ػ٠ِ ٓٞهغ 

ٝذٌٕٞ اُهٌّٞ ػ٠ِ أٌاي اُكـَ اُشٜه١ . ٣ٝة نػا٣ح اُطلَ

ٌٓرة أُكنٌح ٓهاظؼاخ ٤ٌٝعه١ . اإلظٔا٢ُ أُشرهى ُألٌهج

تؤشه نظؼ٢ ٣ٌٞ٘ح ٓغ ٓظِؽح اُؼهائة ا٣ٍُٞك٣ح ػ٠ِ ذلاط٤َ 

.  اُكـَ اُر٢ ذٍِٜٔا

 

إرا كُج في إجازة أبىيت 

٣ٍٔػ ُِٞاُك٣ٖ أٝ األٝط٤اء اُم٣ٖ ٣ٌٕٞٗٞ ك٢ إظاوج أت٣ٞح إٔ 

ٌاػح تؽك أهض ك٢  ٣20ؽرلظٞا تٌٔإ تٔكنٌح ؼؼاٗح ُٔكج 

( ٓهًى اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح) األٌثٞع؛ ُألؽلاٍ ك٢ ٌٖ أُكنٌح

٣ٍٝه١ ٓلؼٍٞ . ٌاػاخ ك٢ األٌثٞع ٣10ٌٕٞ اُؽك األهظ٠ 

لُي تؼك ٌثؼح أ٣اّ تؼك اُؼٞقج إ٠ُ أُ٘ىٍ ٖٓ ٝؼكج األٓٞٓح ٓغ 

٣ؽكق ٓك٣ه ٓكنٌح اُؽؼاٗح أٝ ٓك٣ه أُكنٌح . شو٤ن اُطلَ

. ذٞو٣غ ذِي اٍُاػاخ ؽثوا ُٔرطِثاخ ٝظهٝف اُرشـ٤َ

. قٛا ؽثوا ُعكٍٝ ٓؽاٌثح اُثِك٣حٌٝرٌٕٞ أُثاُؾ اُر٢ ذٍك

 

 

إرا أصبحج بذوٌ عًم 

عُذيا يكىٌ نذيك طفم في يذرست انحضاَت ... 

٣ؽن ُي االؼرلاظ تأٌُإ إلا أطثؽد تكٕٝ ػَٔ ًٝ٘د ذٍؼ٠ 

ٌاػح تؽك  20كؼ٤ِا إ٠ُ اُؽظٍٞ ػ٠ِ ػَٔ، ٓغ لُي ُٔكج 

٣ٝؽكق ٓك٣ه ٓكنٌح اُؽؼاٗح ذٞو٣غ ذِي . أهظ٠ ك٢ األٌثٞع

 .ؽثوا ُٔرطِثاخ ٝظهٝف اُرشـ٤َاٍُاػاخ 

عروض األياكٍ 

٤ٌهٌَ إ٤ُي ٌٓرة أُكنٌح ذلاط٤َ ذٍع٤َ اُكـٍٞ إ٠ُ ٓٞهغ 

ٓغ ( Barnomsorgswebben)٣ٝة نػا٣ح اُطلَ 

ٝٛمٙ أُؼِٞٓاخ ذٌٕٞ شفظ٤ح ٌٝرؽراض إ٤ُٜا، . ػهع أٌُإ

٣ٝعة إٔ ذؽرلع . ػٖٔ أش٤اء أـهٟ، ُِهق ػ٠ِ ػهع أٌُإ

ٍٝ ُؼَٔ اُرـ٤٤هاخ ػ٠ِ ٓؼِٞٓاخ ترلاط٤َ ذٍع٤َ اُكؾ

. االذظاٍ تي، ٝظكٍٝ أُٞاػ٤ك ٝٓؼِٞٓاخ اُكـَ ك٢ أٍُروثَ

ٝأٗد ٍٓؤٍٝ ػٖ ػٔإ إٔ ذلاط٤ِي ػٖ ٓٞهغ ٣ٝة نػا٣ح 

. اُطلَ ذٌٕٞ قائٔا ٓؽكشح ؼر٠ ذان٣فٚ

ذثكأ اُؼ٤ِٔح تٔعهق إٔ ذوثَ ػهع أٌُإ، تظلري أؼك اُٞاُك٣ٖ 

ُٔكنٌح ٖٓ إٔ ظ٤ٔغ ٣ٝشَٔ لُي ذؽون ٌٓرة ا.  أٝ ٝط٢

ػ٠ِ  -اُرلاط٤َ هك ذْ ذوك٣ٜٔا ُؼٔإ إٔ ٣ٌٕٞ اُطِة ٌٓرٔال 

ٌث٤َ أُصاٍ، إٔ اُٞاُكإ أٝ األٝط٤اء ٣ٌٕٞٗٞ ٓرلو٤ٖ ك٢ 

األٝط٤اء ػ٠ِ األهَ ٣ٌٕٞٗٞ /اُوهان، ٝإٔ اُطلَ ٝأؼك اُٞاُك٣ٖ

ٍٓع٤ِٖ ٤ًٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ اُثِك٣ح، ٝإٔ ذلاط٤َ اُكـَ ٝظكٍٝ 

ػ٘كئم، . ٓٚ هثَ ذان٣ؿ تكء اٌرفكاّ أٌُإأُٞاػ٤ك هك ذْ ذ٢ٍِ

أٝ ٓهًى  (förskola)٣هٌَ ههان إ٠ُ ٓكنٌح اُؽؼاٗح 

اُم١ ٤ٌرظَ تاألٌهج  (fritidshem)اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح 

. ٣ٝهؼة تطلِي

  

  

فخرة انخؤقهى 

٣ثكأ اٌرفكاّ أٌُإ تلرهج ذؤهِْ ُٔكج أٌثٞع إ٠ُ أٌثٞػ٤ٖ ذوه٣ثا 

ذظَ إ٠ُ أٌثٞع ٝاؼك ألؽلاٍ ألؽلاٍ ٓكنٌح اُؽؼاٗح ُٝٔكج 

ٝتظلري أؼك اُٞاُك٣ٖ، ٤ٌرٞهغ ٓ٘ي أٍُاػكج ـالٍ . أُكنٌح

. ٛمٙ اُلرهج

 

 

رسىو رعايت انطفم 

ُٝألؽلاٍ ك٢ ٓكاني . ذك٣ه تِك٣ح ذهٌٝا ٗظاّ ؼك أهظ٠ ُِهٌّٞ

اُؽؼاٗاخ ٝٓهاًى اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح، أٗد ٌرٍكق اُهٌّٞ ؽثوا 

. ٠ُ ٓٞهغ ٣ٝة اُثِك٣حُعكٍٝ ٓؽاٌثح ٣ٌٖٔ االؽالع ػ٤ِٚ ع

ٝذ٘طثن اُهٌّٞ ػ٠ِ األؽلاٍ ك٢ أُ٘شآخ اُر٢ ٣ك٣هٛا اُوطاع 

ٝذٌٕٞ اُهٌّٞ ػ٠ِ أٌاي اُكـَ . اُفاص أٝ ذك٣هٛا اُثِك٣ح

  .اُشٜه١ اإلظٔا٢ُ اُؼائ٢ِ ٝػكق األؽلاٍ اُم٣ٖ ُْٜ أٓاًٖ

ك٢  ًَ كهقٖٓ كؼِي الؼع إٔ اُهٌّٞ ذٌٕٞ ػ٠ِ أٌاي 
  .ٍ ًٔو٤ْ ك٢ ٗلً اُؼ٘ٞإاألٌهج ٣ؽظَ ػ٠ِ قـَ ٍٝٓط

.  ٝال ذؤشه كرهج نػا٣ح اُطلَ ػ٠ِ ٓثِؾ اُهٌّٞ

 

ك٢ ؼاُح اُهػا٣ح أُشرهًح، كئٕ ًَ ٝاؼك ٌٓ٘ٔا ٣ٌٕٞ ُك٣ٚ ٌٓاٗٚ 

اُفاص تٚ ُطلِٚ ٤ٌٍٝكق ػ٠ِ أٌاي اُكـَ اُؼائ٢ِ اُفاص تٌَ 

ذؽد )٣ٞظك ٓصاٍ ػ٠ِ ٓٞهغ ٣ٝة اُثِك٣ح . أٌهج ػ٠ِ ؼكج

اُم١ ٣ٞػػ ٤ًل٤ح ؼٍاب (( ”اُهٌّٞ”) ”Avgift“اُؼ٘ٞإ 

. نٌّٞ نػا٣ح اُطلَ ك٢ ؼاُح اُهػا٣ح أُشرهًح

 

. ال ٣ٌٖٔ أتكا إٔ ذرعاٝو اُهٌّٞ اُر٢ ذٍكقٛا األٌه ذٌِلح ٌٓإ

شٜها ك٢  12ٝذٍكق اُهٌّٞ ٖٓ ا٤ُّٞ األٍٝ ُلرهج اُرؤهِْ ُٔكج 

ٝأ١ ٓؼِٞٓاخ اُر٢ نتٔا ذؤشه ػ٠ِ نٌّٞ نػا٣ح اُطلَ . اٍُ٘ح

 .ٌُٔرة أُكنٌح ٛاؽ٣عة إتال



 

ٝإلا . ٌٝرٌٕٞ أُثاُؾ اُر٢ ذٍكقٛا ؽثوا ُعكٍٝ ٓؽاٌثح اُثِك٣ح

ًإ ُك٣ي ؽلَ ػٔهٙ ت٤ٖ شالز ٝـًٔ ٌ٘ٞاخ، ك٤ٌٔ٘ي ذوك٣ْ 

(. allmän förskola)ؽِة ُٔكنٌح ؼؼاٗح ػآح 

".  ٓكنٌح اُؽؼاٗح اُؼآح"اػهف أُى٣ك ذؽد اُؼ٘ٞإ 

 

  عُذيا يكىٌ نذيك طفم في انًذرست… 

إلا ً٘د تكٕٝ ػَٔ، ٣ٌٔ٘ي االؼرلاظ تٌٔإ ؽلِي ك٢ ٓهًى 

٣ٝؽكق . ٌاػاخ تؽك أهظ٠ ك٢ األٌثٞع 10نػا٣ح ٜٗان٣ح ُٔكج 

ٓك٣ه أُكنٌح ذٞو٣غ ذِي اٍُاػاخ ؽثوا ُٔرطِثاخ ٝظهٝف 

ٌٝرٌٕٞ أُثاُؾ اُر٢ ذٍكقٛا ؽثوا ُعكٍٝ ٓؽاٌثح . اُرشـ٤َ

. اُثِك٣ح

 

إرا كُج ال حسخخذو انًكاٌ 

ؼرلاظ تٌٔإ اُطلَ ُٔكج شالشح شٜٞن تؽك أهظ٠ إلا، ٣ٌٔ٘ي اال

٤ٌٌٕٝٞ ػ٤ِي . ػ٠ِ ٌث٤َ أُصاٍ، ً٘د ذٍاكه تؼ٤كا ُٔكج ؽ٣ِٞح

.  ٌكاق اُهٌّٞ ًأُؼراق

ٝإلا ٓؼ٠ أًصه ٖٓ شالشح شٜٞن ٓ٘م أـه ٓهج اٌرفكٓد ك٤ٜا 

أٌُإ، كئٕ ٓٞظل٢ اُٞؼكج ٤ٌثِـٕٞ ٌٓرة أُكنٌح، اُم١ 

. إ٤ُي تظلري أؼك اُٞاُك٣ٖ ٤ٌِـ٢ أٌُإ تؼك اُرؽكز

 

 

انخغيراث في ظروف األسرة 

٣عة إتالؽ ٌٓرة أُكنٌح ك٢ ؼاُح االٗلظاٍ أٝ تكء ؼ٤اج ظك٣كج 

٣ٌٕٝٞ لُي تـهع ػٔإ إنٌاٍ كاذٞنج . ٓغ شفض آـه

. نٌّٞ نػا٣ح اُطلَ ػ٠ِ اُ٘ؽٞ اُظؽ٤ػ

   

 

يارا يحذد في حانت انرعايت انًشخركت؟ 

٣س ٣ؼ٤ش اُطلَ تاُر٘اٝب ٓغ أؼك ك٢ ؼاُح اُهػا٣ح أُشرهًح غ

اُٞاُك٣ٖ شْ ٓغ ا٥ـه ٤ًِٜٝٔا ٣طِة نػا٣ح اُطلَ، كئٜٗٔا ًالٛٔا 

. ٣ؼرثهإ إٔ ُك٣ٜٔا ٌٓإ نػا٣ح اُطلَ اُفاص تٜٔا

إلا ً٘رٔا هك اٗلظِرٔا ًٝالًٔا ٣طِة نػا٣ح اُطلَ، ؼ٤س ذٌٞٗإ  

ٍٓعالٕ ػ٠ِ أٌٗٔا ذؼ٤شإ ك٢ ػ٘ٞا٤ٖٗ ٓفرِل٤ٖ، ٣عة إٔ 

إ٠ُ ( ”كاذٞنج ٓ٘لظِح“) ”Delad faktura“ٓٞلض ذهٌال ٕ

٣ٌٖٝٔ اُؼصٞن ػ٤ِٚ ك٢ أنش٤ق اُ٘ٔالض ػ٠ِ . ٌٓرة أُكنٌح

. ٓٞهغ ٣ٝة اُثِك٣ح

 

يارا يحذد أثُاء اإلجازة انًرضيت؟ 

إلا ً٘د تظلري أؼك اُٞاُك٣ٖ ك٢ إظاوج ٓهػ٤ح، ٣عة ػ٤ِي 

االذظاٍ تٔك٣ه ٓكنٌح اُؽؼاٗح أٝ ٓك٣ه أُكنٌح ٓثاشهج 

ُٔ٘اهشح ٓرطِثاذي ٍُاػاخ ٓكنٌح اُؽؼاٗح أٝ ٓهًى اُهػا٣ح 

. اُٜ٘ان٣ح

 

  

  إرا كُج حرغب في إَهاء يكاَك

إلا ً٘د ذهؿة ك٢ إٜٗاء ٌٓإ نػا٣ح ؽلِي، ك٤عة ػَٔ لُي 

.  تاٌرفكاّ ٓٞهغ ٣ٝة نػا٣ح اُطلَ

ٝذٌٕٞ كرهج اإلـطان شٜها ٝاؼكا ٌٝررْ أُؽاٌثح ػ٠ِ اُهٌّٞ 

 ٣عة ػ٤ِي إٔ ذوكّ إـطاناٝ. ـالٍ كرهج اإلـطان

تاإلٜٗاء ؼر٠ إلا ً٘د ذثكٍ ٖٓ ٓ٘شؤج نػا٣ح ؽلَ ذك٣هٛا اُثِك٣ح 

.  إ٠ُ ٓ٘شؤج نػا٣ح ؽلَ ٣ك٣هٛا اُوطاع اُفاص

٣ٝؼ٢٘ لُي . ك٢ ؼاُح اإلٜٗاء" هاػكج أنتؼح شٜٞن"ٝذطثن اُثِك٣ح 

أٗٚ، ك٢ ؼاُح إٜٗاء أٌُإ ٝؽِة ٌٓإ ظك٣ك ـالٍ اُشٜٞن 

تن أُؽاٌثح تؤشه نظؼ٢ ػ٠ِ اُلرهج ًآِح ٖٓ األنتؼح، كئٗٚ ٌرؾ

. ذان٣ؿ أـه اٌرفكاّ ٌُِٔإ

  

 

 

يًكٍ نهبهذيت إَهاء انًكاٌ 

٣عٞو ُِثِك٣ح إٜٗاء ٌٓإ نػا٣ح اُطلَ إلا ًإ أٌُإ هك ذْ 

اُؽظٍٞ ػ٤ِٚ تكٕٝ االُرىاّ تاُوٞاػك، أٝ إلا ًإ أٌُإ ال 

ؽثوا ُِٔؼكالخ ٣ٍرفكّ ؽثوا ُِوٞا٤ٖٗ، أٝ إلا ًاٗد اُهٌّٞ 

٣ٝعة ذ٣ٍٞح . اُؽا٤ُح ُْ ذٍكق ٝـطح أهٍاؽ اٍُكاق ُْ ٣ِرىّ تٜا

. أ١ ق٣ٕٞ نتٔا ذٌٕٞ ػ٤ِي هثَ إٔ ذوكّ ؽِثا ٌُٔإ آـه ُطلِي

 

انًرض 

إلا ًإ ؽلِي ٓه٣ؼا، ٖٓ أُْٜ ُٚ إٔ ٣ظَ ك٢ اُث٤د ؼر٠ 

ًٔا ٣عة إٔ . ٣رؼاك٠ ػ٠ِ ٗؽٞ ًاف ٢ٌُ ٣شانى ك٢ األٗشطح

. ُٔ٘ىٍ إلا ًإ ٛ٘اى ـطه اٗرواٍ اُؼكٟٝ ٣ٌٚ٘ٓٔس اُطلَ ك٢ ا

ٖٝٓ أُْٜ إتالؽ ٓهع ؽلِي إ٠ُ اإلقانج ٖٓ أٍٝ ٣ّٞ ُِٔهع، 

. ٝإتالؽ أُٞظل٤ٖ ك٢ ا٤ُّٞ اُم١ ٣ٍثن ػٞقج اُطلَ إ٠ُ اُٞؼكج

 

يذرست انحضاَت انعايت 

٣ؽن ُع٤ٔغ األؽلاٍ االُرؽام تٔكنٌح ؼؼاٗح ػآح ٓعا٤ٗح ٖٓ 

٣ٝؽكق . ؽ ك٤ٜا اُطلَ ٌٖ شالز ٌ٘ٞاخكرهج ـه٣ق اٍُ٘ح اُر٢ ٣ثَ

ٓك٣ه ٓكنٌح اُؽؼاٗح ذٞو٣غ ذِي اٍُاػاخ ؽثوا ُٔرطِثاخ 

. ٝظهٝف اُرشـ٤َ

ٌاػح ك٢ األٌثٞع، أٝ  ٣15ـط٢ ذكن٣ً اُؽؼاٗح اُؼآح 

ُٜٝؤالء اُم٣ٖ ُك٣ْٜ نػا٣ح ؽلَ، كئٕ . ٌاػح ك٢ اٍُ٘ح 525

. اقذكن٣ً اُؽؼاٗح اُؼآح ٣ٌٕٞ ٓؼٔ٘ا ًعىء ٖٓ اُرشـ٤َ أُؼد

٣٘طثن ذكن٣ً اُؽؼاٗح . ٝك٢ ٛمٙ اُؽاُح ذٔ٘ػ نٌٞٓا ٓفلؼح

اُؼآح ؼر٠ ٣ثكأ اُطلَ ؼؼٞن كظَ ك٢ نٝػح 

(förskoleklass) أٝ أُكنٌح  .

ٌاػح، اُم١ ٣ٌٖٔ  ٣15ٍرفكّ ٗٔٞلض ـاص ػ٘ك اُروك٣ْ ٌُٔإ 

اٌرفكآٚ إٓا ٓعاٗا ذٔآا ـالٍ ٝهد اُلظَ اُكنا٢ٌ أٝ 

ٙ اُؽاُح ٣ٍكق أهظ٠ ٓؼكٍ ٓرٞاطال ؽٞاٍ اٍُ٘ح، ٝك٢ ٛم

. ُِهٌّٞ ُِشٜٞن ٤ٗٞ٣ٞ ٤ُٞ٣ٝٞ ٝأؿٍطً

ٌاػح ك٢ األٌثٞع، كئٕ  15إلا اٌرفكّ أٌُإ ألًصه ٖٓ 

.  اُهٌّٞ ذٍكق ٍُِ٘ح ًآِح

 

 

 

  انىجباث

ٝذوكّ . ذوكّ ٓكنٌح اُؽؼاٗح اإلكطان ٝاُـكاء ٝٝظثٚ ـل٤لح

 ٓهاًى اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح اإلكطان ٝٝظثاخ ـل٤لح، إػاكح إ٠ُ

٣ٌٖٝٔ اٌر٤ؼاب األؽلاٍ اُم٣ٖ ُْٜ . اُـكاء ك٢ اُؼطالخ اُه٤ٌٔح

. ٓرطِثاخ ؿمائ٤ح ـاطح

 

 

 



حفاضاث األطفال 
٣عة ػ٠ِ اُٞاُك٣ٖ ذٞك٤ه اُؽلاػاخ ألؽلاُْٜ ك٢ ٓكنٌح 

. اُؽؼاٗح
 
 

انًالبس 
٣ؽراض األؽلاٍ إ٠ُ ٓالتً ٣ٌٖٔ إٔ ذؽرلع تؽاُرٜا ٝؿ٤ان 

أُالتً ػ٤ِٜا  ٣ٌٕٝٞ ٓل٤كا ٌَُ شفض إلا ًاٗد. ٓالتً
أ٣ؼا اُك٠ٓ ٣عة إٔ ٣ٌٕٞ . تطاهح ٓكٝٗا تٜا اٌْ اُطلَ

. ػ٤ِٜا تطاهح ٓكٝٗا تٜا اٌْ اُطلَ
 

 إرا حذد شيء يا
٣ـط٢ ؽلِي ذؤ٤ٖٓ ؼٞاقز أش٘اء ٝظٞقٙ ك٢ ٓ٘شؤج نػا٣ح 

٣ٝ٘طثن . اُطلَ ٝأش٘اء االٗرواٍ أُثاشه إ٠ُ ٖٝٓ اُٞؼكج
١ ذك٣هٛا ذؤ٤ٖٓ اُؽٞاقز ػ٠ِ األؽلاٍ ك٢ اُٞؼكاخ اُد
ٖٝٓ ٗاؼ٤ح . اُثِك٣ح أٝ ٣ك٣هٛا اُوطاع اُفاص ػ٠ِ ؼك ٌٞاء

أـهٟ، كئٕ ؽلِي ال ٣ـط٤ح ذؤ٤ٖٓ أٍُؤ٤ُٝح تٞاٌطح 
ٝذؤ٤ٖٓ أٍُؤ٤ُٝح ٛٞ ذؤ٤ٖٓ ٣ـط٢ اإلطاتح .  اُثِك٣ح

. اُشفظ٤ح أٝ ػهن أُٔرٌِاخ اُم١ ٣رٍثة ك٤ٚ اُطلَ
 

أياو انذراست 
ػ٠ِ ٤ٓٞ٣ٖ  ٣ؽن ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ ٓكاني اُؽؼاٗح اُؽظٍٞ

قنا٤٤ٌٖ ٌَُ كظَ قنا٢ٌ ُِرفط٤ؾ أٝ اُرو٤٤ْ أٝ اُركن٣ة 
٣ٌٕٝٞ ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ كظٍٞ اُهٝػح ٝٓهاًى . اإلػاك٢

اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح اُؽن ك٢ ٣ّٞ قنا٢ٌ ٝاؼك ٌَُ كظَ 
. قنا٢ٌ

  
ٝا٥تاء اُم٣ٖ ال ٣ٍرط٤ؼٕٞ اُؽظٍٞ ػ٠ِ إظاوج ٤ٌؼهع 

أتٞاتٜا ك٢ اٍُاػح ًٔا ذـِن ٓكنٌح اُؽؼاٗح . ػ٤ِْٜ تك٣َ
ـًٔ ٓهاخ ك٢ اٍُ٘ح ُِرفط٤ؾ أٝ اُرو٤٤ْ أٝ  16.00

. اُركن٣ة اإلػاك٢
  
 

واجب انسريت 
٣فؼغ أُٞظلٕٞ ُوإٗٞ اٍُه٣ح ا٣ٍُٞك١ ٣ٝعة إٔ ٣ٞهؼٞا 

. اذلاه٤ح ٌه٣ح هثَ اٌرالّ ػِْٜٔ
 

يبادراث انذعى انخاصت 
٣ٌٖٔ إٔ ٣رِو٠ أُٞظلٕٞ ٝا٥تاء، ػ٘ك اُؼهٝنج، قػٔا 

. ا ٖٓ كه٣ن اُثِك٣ح ُٔٞانق طؽح اُرال٤ٓمٝذٞظ٤ٚ
 
 

 ساعاث انعًم
تظلري أؼك اُٞاُك٣ٖ، ٣ؽن ُي ذٞاظك ؽلِي ك٢ ٓكنٌح 

اُؽؼاٗح أٝ ٓهًى اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح أش٘اء ٓا ٠ٍٔ٣ 
 ٝاٍُاػاخ األٌا٤ٌح ذٌٕٞ ت٤ٖ. تاٍُاػاخ األٌا٤ٌح

تاٌرص٘اء ٤ُِح ك٢ ظ٤ٔغ أ٣اّ اُؼَٔ  18.00ٝ 06.00
. ٗرظق اُظ٤ق ٤ُِٝح اٍُ٘ح اُعك٣كجاٌُه٣ٍٔاي ٤ُِٝح ّ

٣ٝـِن ػكق ٖٓ ٓكاني اُؽؼاٗح ٝٓهاًى اُهػا٣ح اُٜ٘ان٣ح 
ٝٓغ لُي، كئٕ . أتٞاتْٜ ُٔكج أنتؼح أٌات٤غ ـالٍ اُظ٤ق

تؼغ اُٞؼكاخ ذٌٕٞ قائٔا ٓلرٞؼح ُٜؤالء ا٥تاء اُم٣ٖ 
. ٣ؽراظٕٞ إ٠ُ نػا٣ح ؽلَ أش٘اء ٛمٙ اُلرهج

 
يىقع ويب رعايت انطفم 

(Barnomsorgswebben) 
ذٍرفكّ تِك٣ح ذهٌٝا ـكٓح ُهػا٣ح اُطلَ ػثه اإلٗرهٗد 

، ؼ٤س ٣عة ”Barnomsorgswebben“ذ٠ٍٔ 
. اُؽلاظ ػ٠ِ أُؼِٞٓاخ ٓؽكشح ؼر٠ ذان٣فٚ ؽٞاٍ اُٞهد

٣ٝ٘طثن لُي ػ٠ِ ذلاط٤َ االذظاٍ ٝظكاٍٝ أُٞاػ٤ك 
ٝأٗد ذٍعَ اُكـٍٞ إ٠ُ أُٞهغ ٍٓرفكٓا . ٝذلاط٤َ اُكـَ

اُشفظ٢ ًِٝٔح أُهٝن اُشفظ٤ح اُر٢ نهْ ٓؼهكي 
. ٌرٌٕٞ ٓهكوح تؼهع أٌُإ

 
: ٛ٘ا، ٣ٌٔ٘ي، ػ٠ِ ٌث٤َ أُصاٍ 
 

 ٍٞنكغ أٌُإ أُؼهٝع /هث
 ذٍع٤َ ظكٍٝ ٓٞاػ٤كى /ذـ٤٤ه
  ذـ٤٤ه ذلاط٤َ قـِي
 ٕإٜٗاء اٌرفكاّ أٌُا  

 
إلا كوكخ ًِٔح أُهٝن، ٣ٌٔ٘ي ؽِة ٝاؼكج ظك٣كج تئًٔاٍ 

ٌٝرهٌَ ًِٔح . اُطلَٗٔٞلض ػ٠ِ ٓٞهغ ٣ٝة نػا٣ح 
. أُهٝن اُعك٣كج إ٤ُي تاُثه٣ك

  
بصفخك أحذ انىانذيٍ أو وصي، يجب أٌ حضًٍ أٌ جًيع 
انًعهىياث عٍ طفهك عهى يىقع ويب رعايت انطفم حكىٌ 

. يحذثت حخى حاريخه
 

أُى٣ك ػٖ اُوٞاػك لاخ اُظِح تهػا٣ح اُطلَ ك٢ اػهف 
 & Barn“ تِك٣ح ذهٌٝا ػ٠ِ ٓٞهغ ٣ٝة اُثِك٣ح ذؽد

utbildning”  (”ْاألؽلاٍ ٝاُرؼ٤ِ”.) 
 

 

 

Skolkontoret 

Trosa kommun  

619 80 Trosa 

 Norrbackagatan 1: اُؼ٘ٞإ ُِىائه٣ٖ

( 0) 156-520 56: كاًً●  +46( 0) 156-520 95: ٛاذق

46+ 

 trosaskolkontor@trosa.se: ته٣ك إٌُره٢ٗٝ

www.trosa.se/barnomsorgswebben 
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