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أسئلة وأجوبة عن الروضة
ماذا أصنع إن أردت تقديم طلب بخصوص مكان البني بالروضة أو لدى مربية األطفال بمنزلھا؟
– سجل الدخول بالخدمة اإللكترونية للبلدية الخاصة برعاية األطفال ،والتي تجدھا على موقع .eskilstuna.se/barnomsorg
ويجري تسجيل الدخول بواسطة الھوية اإللكترونية )والمعروفة كذلك بھوية المصرف( والتي تحصل عليھا عن طريق مصرفك.
إن كنت تبحث عن مكان بالروضة بمدينة إسكلستونا وتتساءل عن شيء ما فيمكنك االتصال برقم .016-710 10 00
ماذا أصنع إن أردت تقديم طلب بخصوص مكان بروضة خاصة؟
– رياض األطفال الخاصة لھا طوابيرھا الخاصة بھا ،وعليك مراجعة كل روضة على حدة.
متى يمكنني تسجيل طفلي في الطابور؟
ً
– قبل تاريخ انتفاع طفلك بالمكان بثمانية أشھر على األكثر .فإن كنت ترغب أن يبدأ طفلك بالروضة بعمر  18شھرا فيمكنك التقديم
على المكان لدى بلوغه  10شھور.
ويجب أن يكون الطفل قد أتم عاما ً لدى بدئه بالروضة.
متى أحصل على مكان لطفلي؟
– إن قدمت الطلب قبل تاريخ انتفاع طفلك بالمكان بأربعة أشھر فمكان طفلك مضمون حسب شروط الطوابير لدينا.
ھل يمكن التقدم بطلب إلى عدة رياض أطفال؟
– نعم ،فبوسعك ذكر ثالثة اختيارات .وھو أمر يحسن من فرص حصولك على مكان بروضة ترغبھا ،إن كان خيارك األول غير
متوفر.
ھل أحصل على مكان بالروضة التي أرغب بھا كخيار أول؟
– نسعى جاھدين لمنحك خيارك األول إلى أبعد حد ممكن .ولكن ھذا األمر يتعذر تحقيقه دائما ً .وإن رغبت في معرفة وضع الطابور
حاليا ً فيمكنك زيارة .eskilstuna.se/forskoleplats
ھل يمكنني زيارة رياض األطفال التي أثارت اھتمامي؟
– بطبيعة الحال ،فإننا نرحب جداً بزيارتك لروضة األطفال قبل التقديم عليھا.
اتصل مباشرة بالروضة أو الرياض التي أثارت اھتمامك.
بيانات االتصال موجودة بآخر صفحة من صفحات المطوية إضافة على الموقع اإللكتروني .eskilstuna.se/forskola
متى أحصل على إجابة إن حصلت على المكان المطلوب؟
– نھدف إلى تقديم اإلجابات بأسرع ما يمكن.
ما الذي يجب علي دفعه لقاء المكان المطلوب؟
– تطبق بلدية إسكلستونا حداً أقصى للرسوم .ويمكنك قراءة المزيد عن ھذا الحد األقصى واألسعار المطبقة على موقع
.eskilstuna.se/barnomsorg
ً
وتُحتسب الرسوم انطالقا ً من مدخوالت األسرة .وتسدد رسوم رعاية األطفال  12شھرا بالسنة ،أي حتى عندما يكون الطفل بإجازة.
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ثان؟
ماذا يحدث عندما يُولد لي مولود ٍ
– يبقى طفلك الكبير بروضته وحسب جدوله القديم لمدة شھر عندما يولد المولود .ويقضي الطفل لكبير مدة  15ساعة في األسبوع
أثناء بقية إجازة األبوة/األمومة .وتقرر بالتشاور مع روضة طفلك توزيع ھذه الساعات.
ھل يُضمن لإلخوة الصغار مكان بروضة إخوتھم الكبار؟
– ال توجد لإلخوة أولوية بشكل رسمي ضمن شروط الطوابير والرسوم .إال أن األطفال ذوي اإلخوة الكبار بإحدى الرياض لھم
األولوية لدى تحديد روضة أطفال لھم ،طالما أن ھناك أماكن شاغرة.
ما ھي مواعيد عمل رياض األطفال ومربيات األطفال بمنازلھا التابعين للبلدية؟
– مواعيد عملنا ھي  18:45-06:15إال أن مواعيد العمل تُكيف حسب مواعيد وجود األطفال وإمكانيات الروضة .وھو أمر يعني
وجود رياض أطفال تفتح بموعد متأخر وتغلق بموعد أبكر.
ھل تقدم البلدية رعاية األطفال بأوقات العمل غير المريحة؟
– نعم ،وتوزع األماكن بعد دراسة حل حالة على حدة .ولدينا رياض بإسكلستونا وتوشھيلال.
ما الذي توفره رياض األطفال؟
– روضة األطفال لھا خطة دراسية خاصة بھا ذات يلتزمون بھا .ويتحكم فضول األطفال واھتمامھم بنشاط الروضة التربوي.
ويتعلم األطفال التعبير عن آرائھم الخاصة وتنمية الثقة بقدرتھم على حل المشاكل والتعاون مع اآلخرين وأمور أخرى كثيرة.
ما الذي يعنيه تمھيد ابتداء األطفال بالروضة؟
– تتاح أمام طفلك أثناء فترة تمھيد ابتداء األطفال بالروضة فرصة التعرف على الروضة الجديدة واألصدقاء الجدد والتربويين
الموجودين ھناك .ويجري تكييف تمھيد ابتداء األطفال بالروضة حسب كل طفل وقد يستغرق مدداً متراوحة .وتكون أنت باعتبارك
ولي األمر في الغالب موجوداً أثناء بعض أجزاء تمھيد ابتداء األطفال بالروضة .اتصل بروضة طفلك واستفسر عن كيفية ترتيبھم
إلجراءات التمھيد.
ھل يحصل طفلي على دعم بخصوص لغته األم؟
– سنسھم في إتاحة الفرص أمام األطفال ذوي لغة أم مختلفة لتنمية اللغة السويدية واللغة األم .يمكنك قراءة المزيد عن ھذا
الموضوع ھنا.
الشروط التامة للطوابير والرسوم موجودة على موقع .eskilstuna.se/barnomsorg
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