
 الوالدين؟ عطلة لديك هل 

 أباحث أنت عن العمل؟ 

 هناك نظام جديد لفترة وجود طفلك في الروضة.



 في البقاء لطفلك يحق أقصى كحد

  في األسبوع. ساعة 15 لمدة الروضة

 

 

 

 

 ساعة؟ 15 نظام لماذا

 . وفاعليةكي يكون عمل الروضات أكثر جودة 

 

 ساعة؟ 15 نظام يشمله الذي من

ساعة  15في حال كان احد أولياء أمور الطالب باحث عن العمل أو لديه عطلة الوالدين فحينها يحق لطفله الدوام في الروضة لمدة ال تتجاوز 

  01/04في األسبوع وسيطبق ذلك من بداية الشهر الرابع 

اعة بالوقت الذي يتواجد فيه الطفل لدى ولي األمر س 15في حال كان الوالدين يعيشون في بيوت متفرقة ) مطلقين مثالً( حينها تقتصر مدة 

 الذي ال يعمل أو الذي لديه إجازة الوالدين. 

لطفلك البقاء في  يحق

 الروضة

 في األسبوع ساعة 15



 طالب؟ كنت حال في طفلي يشملني هذا هل

 ساعة ال يشمل طفلك.  15بغض النظر عن مدة ووقت الدراسة )ليل,عطل..( فنظام 

 

 جزئي؟  بشكل أعمل كنت حال في النظام هذا يشملني

 ساعة ال يشمل طفلك.  15عدد ووقت ساعة العمل فنظام  بغض النظر عن

 

 المريضة؟ األجارة حال في النظام هذا يشملني هل

ساعة يشمل طفلك وكذلك في حال األجازة المرضية ولكن في حاالت إستثنائية في  15أنت كعاطل عن العمل أو لديك أجازة الوالدين فنظام ال 

 اإلجازة المرضية يحق لمدير الروضة الموافقة على بقاء طفلك في الروضة. 

 

 حديثاً؟ طفل على يحصل من ذلك يشمل هل

ساعة بحقك فوراً. لمدير الروضة الحق بإعطائك  15وضة وصارعندك طفل جديد فحينها يبدأ تطبيق نظام في حال كان لديك طفل في الر

 في حال حصولك على طفل جديد. استثناء

 

 ساعة؟ 15 ال توزيع يتم كيف

 طفلك فيها في الروضة.الخميس. يمكنك الحديث مع الروضة لتحديد األيام التي تُود بقاء من الثالثاء حتى يوميا ساعات  5نحن ننصح ب 

 

 ساعة؟ 15 نظام ظل في الروضة في تواجده خالل طعام على طفلي أيحصلُ 

 نعم في حال وجود طفل في الروضة أثناء أوقات الوجبات الغذائية التي حددتها الروضة ُمسبقاً.

 

 إضافية؟ معلومات يوجد هل

 بعدة لغات  information-soderhamn.se وكذلك في  soderhamn.seنعم يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات في 

  .مختلفة. في الصفحة الثانية ستجد ورقة الطلب التي تسهل لك التواصل مع مدير الروضة الخاصة بطفلك 
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