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أهالً وسهالً بكم في المدرسة
إليك شرح عن النظام المعمول به في المدرسة.

نأمل أن تستمتع وتكون سعيداً في المدرسة!



متساوون ومختلفون
جميع الناس متساوون في القيمة بغض النظر عن االنتماء العرقي 

أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو اإلعاقة أو السن أو 
الديانة والمعتقدات.

عامل اآلخرين بنفس الطريقة التي تريد أن يعاملوك بها. هكذا ينجح 
التعاون بين األفراد في المدرسة.

من المهم أن تقول الحقيقة. ستساعدك المدرسة على فعل الشيء 
الصحيح. في حال حدث شيء خاطئ، فعليك أن تقول ما الذي حدث 

دون كذب. فنحن نساعد بعضنا البعض في المدرسة على تحديد 
الخطأ الذي حدث. نحن نحل النزاعات من خالل التحدث والحوار.

نتحدث مع بعضنا البعض بطريقة محترمة في المدرسة. يجب عليك 
استخدام الكلمات الصحيحة. هذا يعني أن األلفاظ النابية والكلمات 
المهينة والكلمات المتعلقة بالجنس محظورة كلياً وبجميع اللغات.

كل مدرسة لديها أنظمتها وقوانينها الداخلية، ومن المهم تطبيق تلك 
القوانين حتى ينجح التخالط مع اآلخرين ولكي يكون الجميع سعداء 

في المدرسة.

كما ويوجد في كل مدرسة أيضاً وثيقة تنص على األشياء التي 
تتوقعها المدرسة من الطالب وأولياء أمورهم، حيث يمكن للطالب 

وأولياء أمورهم  قراءتها حتى يعرفوا ما األشياء المتوقعة منهم 
أو التي تنتظرها المدرسة منهم. كما وتحتوي الوثيقة نفسها على 

األشياء التي يمكن للطالب وأولياء أمورهم توقعها من الموظفين في 
المدرسة.

قبل وبعد المدرسة
من واجب أولياء األمور مواكبة ما يحدث في المدرسة من خالل 
قراءة المعلومات التي تنشرها المدرسة على منصة التعلم الرقمية 

والتي تسمى Vklass. يتم إرسال معلومات تسجيل الدخول إليك 
كولي أمر إلى البيت. على Vklass يمكنك أن تقرأ معلومات عن 
الواجبات المدرسية واألنشطة التي لدى الطالب. ويمكنك قراءة 

المعلومات اليومية على تطبيق Vklass. يمكنك قراءة التقييم الخاص 
بالطالب عن طريق الصفحة اإللكترونية من Vklass والتي يمكنك 
الوصول إليها عبر الرابط على الموقع www.savsjo.se. تحتاج 

إلى المعرف البنكي »bank-id« لتسجيل الدخول هناك.

من المهم أن تتقيد بالوقت، عليك القدوم للمدرسة في الوقت المحدد في 
الصباح، عليك الدخول إلى الصف في الوقت المحدد بعد االستراحة. 

عندما يكون الطالب مريضاً، أو غير قادر على للحضور ألي سبب 
 .Vklass آخر، يجب دائماً أن يقوم ولي األمر بإدخال الغياب إلى

المدرسة إلزامية من الصف التحضيري لألول وحتى الصف التاسع. 
ولذلك فإنه يتم منح اإلجازة فقط ألسباب معينة. يتم تقديم طلب 

اإلجازة عن طريق Vklass ومن ثم يقوم مدير المدرسة أو المعلم 
إما بالموافقة على الطلب أو رفضه.

إذا كان الطالب يتنقل من وإلى المدرسة 
باستخدام الدراجة الهوائية، يجب استخدام 
الخوذة الخاصة بذلك. يُحتّم القانون على 

استخدام خوذات الدراجات لألشخاص 
الذين هم أقل من سن 15 عاماً.

عند انتهاء الدوام المدرسي، يتعين على 
الطالب العودة إلى المنزل.
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الصف المدرسي
عادة ما يتم تحديد الصف الذي سينتمي إليه الطالب وفقاً لسنهم.

جميع المواد الدراسية في المدرسة إلزامية ويجب على الطالب 
إظهار المعرفة بجميع األجزاء المختلفة من المواد من أجل النجاح 
اوالحصول على شهادة/ درجات. التقييم موجود في الصفوف 5-1 

والدرجات/ الشهادات في الصفوف 9-6.

لدى جميع البالغين في المدرسة الُسلطة بغض النظر عن الجنس أو 
السن أو الفئة المهنية. من واجب المعلمين والطالب أن يبذلوا ما 

بوسعهم ويجتهدوا خالل الحصص، إذ أن الذهاب إلى المدرسة يعتبر 
واجباً ذا أهمية كبيرة.

ال يسمح استخدام الهاتف المحمول في المدرسة. فإن المدرسة لديها 
األجهزة الرقمية التي يحتاجها الطالب.

وحدك المسؤول عن األشياء الثمينة التي تحضرها معك إلى المدرسة.

التعليم
يقـوم المعلمون بتدريس الطالب بناًء على األهـداف المنصوص 

عليها في المنهج التعليمي، والمحتوى المهم والمتطلبات المعرفية. 
يتم توثيق تطوير المعرفة لدى الطالب بانتظام في منصة التعلم 

.Vklass الرقمي

في الصفوف 1-5، يتلقى الطالب تقييماً مكتوباً مرة واحدة في العام 
الدراسي.

في الصفوف 6-9، يحصل الطالب على شهادة/درجات في كل فصل 
دراسي في ديسمبر/كانون أول ويونيو/ حزيران.

اإلستراحة
 يجب أن يخرج الطالب إلى الخارج في وقت االستراحة. من المهم 
أن يكون لدى الطالب المالبس المناسبة حتى يتمكنوا من الخروج 

خارجاً بغض النظر عن الطقس.

عندما يقرع جرس المدرسة، على الطالب الدخول مباشرة إلى 
الدرس.

يحظر المغادرة من المدرسة خالل ساعات 
الدوام.

يجب على الجميع تطبيق قوانين المدرسة.

يجب على الجميع اتباع القواعد الخاصة 
بلعب الكرة واأللعاب األخرى.

قاعة الطعام
عندما يبدأ الطالب بالمدرسة، يقرر أولياء األمور ما الطعام الذي 
سيتناوله الطالب في قاعة الطعام في المدرسة. من المهم أن يلتزم 

الطالب بذلك، إذ أن المطبخ يقوم بإعداد العدد من الوجبات وفقاً لما 
تم االتفاق عليه. إذا كان الطالب يرغب في تغيير نظامه الغذائي، 
يتوجب على ولي األمر أن يقوم بإعالم المدرسة بذلك. يتم تمييز 
جميع أنواع الطعام بوضوح بحيث يكون من الواضح ما الطعام 

الذي على الطالب تناوله.

الطعام مجاني إال أننا نريد تجنب هدر الطعام، وبالتالي عليك أن 
تضع في طبقك فقط الكمية التي تستطيع تناولها.

الرياضة
إن الرياضة والسباحة إلزامية في المدرسة. وبالتالي فعلى الطالب 
إحضار المالبس المناسبة لهذه الحصة، بحيث يقوم الطالب بتبديل 

مالبسه مباشرة قبل حصة الرياضة. وهناك حاجة أيضاً إلى إحضار 
منشفة حيث أنه يتوجب على الطالب االستحمام عند انتهاء الدرس. 

للفتيات والفتيان غرف منفصلة الرتداء المالبس واالستحمام.  قد 
يكون من الممكن تغيير المالبس واالستحمام في مساحة فردية عند 

الحاجة لذلك.

أهالً بكم في المدرسة - بلدية سافخو



رياض األطفال بعد الدوام المدرسي »الفريتيدز«
للطالب في المدرسة اإلبتدائية أو المدرسة اإلبتدائية الخاصة الحق 

في الحصول على مكان في »الفريتيدز« إذا كان أولياء األمور 
يدرسون أو يعملون. يمكنك التقدم للحصول على مكان على موقع 

.www.savsjo.se البلدية

تعتمد المدة التي يحق للطالب البقاء فيها في »الفريتيدز« على حاجة 
أولياء األمور بناًء على عملهم أو دراستهم.

نصائح صحية
الطعام

من المهم للطالب أن يأكل في الصباح قبل الذهاب 
إلى المدرسة. إذا كان للطالب مكان في »الفريتيدز« 

في الصباح  فيتم تقديم وجبة اإلفطار هناك.
 

النشاط البدني
إن الحركة اليومية مفيدة، وذلك من خالل الخروج 
إلى الخارج واللعب أو من خالل ممارسة الرياضة 
أو ركوب الدراجات الهوائية أو المشي أو الجري.

النوم
يحتاج األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 
عاماً إلى حوالي 9-11 ساعة من النوم كل ليلة. إن 

النوم ضروري  ليكون الطالب قادراً على قضاء 
يوم كامل في المدرسة.

صحة الطالب
يوجد في المدرسة ممرضة خاصة بالمدرسة ومرشد اجتماعي. 

تقوم ممرضة المدرسة بمحادثة الطالب عن األمور الصحية، وتقدم 
التطعيمات لهم كما ويمكن أن تساعد في االتصال بالرعاية الصحية.

كما ويتواجد المرشد االجتماعي في المدرسة لدعم الطالب عندما 
يحتاجون إلى التحدث مع شخص ما. يلتزم كل من ممرضة المدرسة 

والمرشد االجتماعي بواجب السرية.

المساعدة في الدراسة
 تقدم العديد من المدارس المساعدة الدراسية للطالب بعد نهاية 

اليوم الدراسي، فيمكن للطالب البقاء في المدرسة للقيام بالوظائف 
المدرسية التي لم يتسن له إنجازها بسبب ضيق الوقت، أو للحصول 
على شرح إضافي، أو للحصول على المساعدة  في واجبه المنزلي.

اللغة األم
يمكن أن يتلقى الطالب الذين لديهم لغة أم غير السويدية التعليم في 

تلك اللغة. إذا تم تسجيل الطالب في تعليم اللغة األم، فتصبح هذه 
المادة إلزامية.

يقوم مدرس اللغة األم بإجراء تقييمات منتظمة تتعلق بتطور المعرفة 
لدى الطالب. يتم توثيق ذلك في منصة التعلم Vklass. يتلقى الطالب 
الدرجات في لغته األم في الصفوف 6-9 مرتين في السنة الدراسية.

في الصفوف من 1 إلى 5، يتلقى الطالب تقييماً مكتوباً مرة واحدة في 
العام الدراسي.

المساعدة في الدراسة بلغة األم
يمكن تقديم المساعدة في الدراسة بلغة األم، أي بلغة غير اللغة 

السويدية. على تلك المساعدة أن تكون وسيلة لمساعدة الطالب في 
الوصول إلى متطلبات المعرفة في المواد الدراسية المختلفة.

بيانات االتصال

قسم األطفال والتعليم، المدرسة االبتدائية
Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

هاتف: 0382-15200
 utbildning@savsjo.se :البريد اإللكتروني
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