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حق األطفال في الحصول على مكان في 
أو في الحصول على   Förskolaالحضانة

 Pedagogisk omsorg الرعایة التربویة
 

 رسومالرعایة األطفال مقابل دفع 
  بالحضانة والمكوث فیھاااللتحاق  واحد  عام من عمریحق لألطفال 

من العمل أو   أولیاء االموربقدر ما ھو ضروري حتى یتمكن 
 .الدراسة

ً قد تكون ھناك أیًضا  كأن ، اللتحاق الطفل بالحضانة أخرى أسبابا
 .یكون ولّي/ولیّا أمره في إجازة مرضیة

لرعایة  الوالدینإجازة  فيعاطالً عن العمل أو كولي أمر إذا كنت 
ثالث   الحضانة والمكوث فیھاالذھاب إلى  طفلك ل  یحق، فطفل آخر

 .ساعة في األسبوع  15أو على األقل ساعات في الیوم 
بموجب قانون   ةخاصورعایة لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم  یحق
ً ارس الذھاب مجان المد أما   ساعة في األسبوع. 15إلى الحضانة لمدة  ا

ولیاء األمور رسومھا  یدفع أساعة ف 15المدة التي تزید عن الـ 
 عتیادیة.اال

ً ساب رسوم رعایة الطفل ت حایتم  لنظام یسمى "الحد األقصى   وفقا
 ویعني ھذا أن الرسوم التي تدفعھا   Maxtaxa.للتسعیرة"

"الحد األقصى  اقرأ المزید عن  على عدد أطفالك. و دخلكتعتمد على 
 ."الرسوم تحت البند " للتسعیرة"

 
 مجانیةالعامة الحضانة ال

عمر فیھا  صبحمن السنة التي ی الدراسي الخریف  صلمن فابتداًء 
  الحضانةب ما یسمى ك االلتحاق ب طفل، یحق ل أعوام ثةثالطفلك 
  حضانةالذھاب للطفلك حق لی  أي أنھ  Allmän förskola.العامة
 ً  أوقات الحضانة العامة تتبع . ھذا وساعة في األسبوع 15 لمدة مجانا

دما یكون ـعن ف . وأیام الدراسة  من ناحیة أیام العطل ارس دمالدوام 
  الملتحقطفلك لدى ، یجب أن یكون ارسیوم عطلة في المدھناك 

ً عطلة العامة  بالحضانة أن  یجب علیك اإلبالغ عن رغبتك في. أیضا
ملتحقاً في الحضانة  الحضانة العامة إذا كان طفلك ب  یلتحق طفلك

-eالخدمات اإللكترونیة   من خاللیمكنك القیام بذلك أساساً. 
tjänster الموقع اإللكتروني   علىwww.savsjo.se    

 
 Pedagogisk omsorg   تربویةالرعایة ال

 كبدیل عنیة بالرعایة التربو یوجد ما یسمى في بعض األماكن
  في الرعایة التربویةتتقدم بطلب للحصول على مكان  الحضانة.

حضانة  التي تتقدم بھا للحصول على مكان لطفلك في ال طریقة البنفس 
على   e-tjänsterالخدمات اإللكترونیة  من خاللوذلك ، االعتیادیة

 . " Sävsjö"  سافخو بلدیةموقع 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟بالتواجد في الحضانةطفلي لفیھا  یسمحما األوقات التي 
من المھم الحضانة. طفلك في دوام جدول زمني ألوقات  تقدیم علیك

إذا   في الوقت المناسب االلتزام بھذه األوقات وأن تقوم بتغییرھا
 في  كطفلالجدول الزمني لیجب تسجیل استدعت الحاجة. 

Vklass.Vklass  حمیلھ على ھاتفك تطبیق تقوم بت  عبارة عن
بحیث   www.vklass.se یمكنك أیًضا تسجیل الدخول إلى الذكي.

 .بك ةالخاص  bank-idبتسجیل الدخول باستخدام   تقوم
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Avgifter 
I Sävsjö kommun tillämpas maxtaxa. (Du kan läsa 
mer om det på www.skolverket.se)  

 رسوم مختلفة
أطفالك الذین یذھبون إلى  على عدد اعتماداً تختلف الرسوم 

أصغر  . ساب الرسومت حاأدناه كیف یتم  الحضانة. یمكنك أن ترى
ً یعدّ طفل   .الطفل رقم واحد دائما

 
في المائة من   3 يم ھ والرسقیمة  ،1  لطفل رقمبالنسبة ل •

على  سقف األال حتى یتم الوصول إلى  بالكاملدخل األسرة 
 . دخللل

 
في المائة من  2 ھي  الرسومقیمة ، 2 للطفل رقمبالنسبة  •

السقف األعلى  حتى یتم الوصول إلى بالكامل دخل األسرة 
 للدخل. 

 
في المائة من   1 ھي  الرسومقیمة ،  3للطفل رقم بالنسبة   •

السقف األعلى  حتى یتم الوصول إلى بالكامل دخل األسرة 
 للدخل. 

 
ً ال یوجد رسوم/  ،4بالنسبة للطفل رقم   •  . مجانا

 
 مقسمةفاتورة 

بین ولیي أمره (في حال كان ولیا  إذا كان الطفل یعیش بالتناوب 
  حصولویحتاج كالھما إلى  أمره منفصلین عن بعضھما مثالً)

الحصول على   لولیي األمر ، یمكنعلى الرعایة في الحضانة الطفل
حصول  بحاجة إلى من ولیي األمر إذا كان واحد فقط  .فاتورة مقسمة 

 .فإنھ یدفع كامل الرسوم  الطفل على الرعایة في الحضانة، 
 

 للتخطیط المخصصة یاماأل
(أربعة  الواحد لفصل الدراسي مغلقة یومین لاألطفال  حضاناتجمیع 

ھم.  مھارات تطویر التخطیط وم في السنة) حتى یتسنى للموظفین أیا
 زیارةیمكنك بالتحدید ستكون الحضانة مغلقة أیام لمعرفة أي 

  www.savsjo.se موقعنا
 

Sävsjö kommun  ًضانةالح  في بكم وسھالً  أھال -  
 

 
 

 ؟كیف ألغي مكان طفلي
عن طریق نفس الخدمة  یمكنك إلغاء مكان طفلك في الحضانة 

 ، علىقدمت من خاللھا طلب التسجیل فیما سبقاإللكترونیة التي 
www.savsjo.se. قبل شھرین من   طفلك إلغاء مكان علیك

عن الحضور إلى  طفلك  توقفحتى إذا الوقت الذي ترغب بھ. 
التاریخ الذي قمت  شھرین من  لمدة أن تدفع الرسوم  الحضانة علیك

 .المكان فیھ بإلغاء
 

 رسومال
في بلدیة    Maxtaxaنظام "الحد األقصى للتسعیرة" یتم تطبیق

 على ذلك یمكنك قراءة المزید عن( سافخو.
www.skolverket.se ( 

 
 ت الصحیحةناابیتقدیم القم ب

أنت ُملزم كولي أمر   .في السنة شھراً  12  نعرسوم الأنت تدفع 
ساب الرسوم  ت حات الصحیحة حول دخلك من أجل بیاناتقدیم الب 

علیھا التي تحصل  موالجمیع األ  المقصود بالدخل ھو .الصحیحة
دخلك ودخل األسرة الحالي   اإلعالن عنعلیك  .للضریبة وتخضع
 اتقم بتقدیم بیان إلیھ. استناداً بحیث یتم احتساب الرسوم  بالكامل

الخدمات   من خالل بالذھاب للحضانةالدخل قبل أن یبدأ الطفل 
  www.savsjo.se/förskolan اإللكترونیة على

 
 اتیتم مقارنة بیان  حیث .تقوم البلدیة كل عام بإجراء مقارنة للدخل

مصلحة  البیانات من معإلى البلدیة التي قدمھا أولیاء األمور الدخل 
العام  العام الذي یسبق عن الدخل  تدقیق في كل عام یتم. الضرائب

، فستتلقى رسوم أقل من الالزمإذا كنت قد دفعت . عامینب  الحالي
إلیك   نرجع، فسأكثر من الالزمإذا كنت قد دفعت  . فاتورة بالفرق

 .المال
 

 اتك إذا لزم األمربیانقم بتغییر 
فرض الحد األقصى   یتم، فسكدخلعن ات بیان أي بتقدیم  إذا لم تقدم

التغییرات في الدخل أو   بإبالغنا عنأن تقوم یجب  .الرسوممن 
  األسریة األخرى على الفور ألنھا قد تؤثر على الظروف/العالقات 

 .الرسوم قیمة
 

 إذا بدأت عملك الخاص
  إلى اإلعالن لیسوا بحاجة ون عملھم الخاصیبدأ األشخاص الذین

مع   تواصل البدء بھذا العمل. تاریخ لمدة عام واحد من ھمعن دخل
 .ھذا الشيء لمزید من المعلومات عن الحضانةإدارة 

 
 الخصومات

إذا كان طفلك یبلغ من العمر ثالث سنوات ویحق لھ االلتحاق  
 مدة تزیدرعایة لال یحصل على إال أنھ، المجانیةالعامة حضانة بال

، فستحصل على خصم بنسبة  المحدد للحضانة العامةالوقت  عن
یتم الخصم  نة العامة. من الرسوم مقابل الحضافي المائة  22.5

 .على مدار السنة

http://www.skolverket.se/
http://www.savsjo.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.savsjo.se/f%C3%B6rskolan


 في الحضانة
 

 التأقلم على الحضانةفترة 
التأقلم على  فترة في الحضانة تبدأ على مكان طفلك حصول   عند

أن  على الطفل  عتادی س خالل تلك الفترة.  Inskolningالحضانة 
ھذا ویجب على أحد ولیي األمر أن یتواجد في   الحضانة.یكون في 

لولیي   یمكنفترة التأقلم على الحضانة. أثناء الحضانة مع الطفل 
ً األمر  التأقلم من تتراوح فترة أن یقسمان ھذه الفترة فیما بینھما.  أیضا

الیوم األول من   تاریخ من الرسوم أسبوع إلى أسبوعین، یتم احتساب
 .فترة التأقلم

 

 عند المرض
 ً یجب  . إذ أنھ یبقى في المنزل یجب أن  ،عندما یكون الطفل مریضا

المعتادة في  أن یكون الطفل قادراً على المشاركة في األنشطة 
ً إخطار الحضانة األمور یاء یجب على أول الحضانة.  نإذا ل دائما

 .للحضانة الطفل حضری 
 
 
 

ستتلقى جمیع المعلومات التي   فترة التأقلم على الحضانةأثناء 
 .طفلك  في حضانة بالتحدید تحتاجھا حول ما ینطبق

 بیانات االتصال

 Förskoleenheten - الحضانة  قسم والتعلیم،  الطفل إدارة
Västra Järnvägsgatan 11 B, 576 35 Sävsjö 

 
 0382-152 71رقم الھاتف: 

 lena.aurell@savsjo.se البرید االلكتروني: 
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