مدرسه آمادگ
و
ی
آموزش در
فعالیت های
کمون مورا

اطالعات برای رسپرستان کودک
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تعاریف
 Förskolaاز یکسالگ تا پنج سالگ
ی
آموزش که برای کودکان یک تا پنج سال در نظر گرفته شده است
 فعالیت هایی
آموزش (دستکم  525ساعت در سال) که برای همه  3تا 5
  ،allmän förskolaفعالیتهایسالهها در نظر گرفته شده است و زمان آن بر مبنای زمان آموزش در مدارس است.
 مراقبت در ساعات خارج از ساعات کار روزانه .مراقبت در ساعات شب و روزهای تعطیل ازکودکان  1تا  13سال.
 Pedagogisk omsorgاز کودکان  1تا  13سال
مرب کودکان را در خانه خود یم پذیرد.
 خدمات کودک یاری که در آن یÖppen förskolaیا مهد کودک آزاد برای نوزادان و کودکان تا  6سال
 برای نوزادان و کودکان تا  6سال بهمراه رسپرستان کودکان در نظر گرفته شده است .در این جااز کودکان ثبت نام بعمل نمیاید و یرسکت در آن رایگان است.

ی
دبستان در کمون مورا
بخش دوره پیش
ن
تامی جا و فرستادن صورتحساب ها بطور متمرکز از سوی
تنظیم صف برای فعالیت های گوناگون،
ر
دفت مدارس  skolkanslietسازماندیه میشود.
هر واحد توسط یک مدیر هدایت میشود

تلفنخانه کمون مورا:
RoHe
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منطقه غرب شامل:
Bullerbyn, Canada, Klockarvägen, Sollerön, Tomtebo, Utmeland, Venjan, Vika,
مراقبت در ساعات خارج از ساعات کار روزانهHånåkni förskola ،
منطقه رشق شامل:
Finnsnäs, Gruddbacken, Hindriksheden, Noret, Nusnäs, Rödmyren, Tuvan,
Våmhus.
مدیر

www.morakommun.se

مهد کودک آزاد:

0250-260 52

ن
دبستاب
مربیان ویژه برای دوره پیش

0250-265 83
0250-260 91

ی
ر
هیپ ی
آموزش به روی وب
نت  Hypernetیا مراقبت های
دوره پیش دبستان ر
ن
به کمک خدمات ر
دبستاب یا مراقبت های
اینت رنت کمون مورا میتوانید کارهای خود را در رابطه با آموزش پیش
آموزش در هر ن
ی
زماب که برای شما مناسب است انجام دهید .شما میتوانید درخواست جا در یک کودکستان
ن
نشاب پست ر
متان درآمد خود را تغیت دهید و کارهای دیگری از این قبیل .ر
بکنید ،ن
الکتونییک
کنتل کنید که
ن
نشاب درست شما باشد زیرا همه تماس ما از طریق ایمیل صورت میگتد.
شما نزد ما

ی
یی
دبستان و مراقبت های همراه با آموزش
گرفت جا در دورهی پیش
رشایط و مقررات برای
ن
ر
برای ر ن
بایست کودک دستکم  1سال سن داشته باشد.
دبستاب
گرفی جا در دوره پیش
ن
کساب که در مرخیص والدین برس یم برند زمان بودن در کودکستان
برای فرزدان افراد جوینده کار و یا
هاب
محدود به  15ساعت در هفته برای کودکان  1تا  5ساله است .این زمان بر اساس دستورالعمل ی
ن
تعیی میشود.
که از سوی مدیران مناطق صادر شده است
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ن
ر
ر
بایست رسپرست کودک
دبستاب بود،
بیشت از  15ساعت در هفته در دوره پیش
برای اینکه بتوان
شاغل یا دانشجو باشد .اگر شما که رسپرست یک کودک و کارجو هستید ،کاری پیدا کنید که از قبل
َ
میدانید برای دو یا چند هفته کار دارید ،باید این را در اپ (اپلیکیشن) کودکستان förskoleappen
ثبت کنید (در این صورت کودک شما میتواند در طول زمان کار شما  +زمان رفت و آمد شما به
کودکستان در آنجا بماند)
ی
دبستان
درخواست جا برای دوره پیش
ن
نشاب انجام دهیدwww.morakommun.se :
درخواست برای جا را میتوانید به روی وبسایت ما به این
برای ورود به وبسایت نیازی به اطالعات ورود به سیستم  inloggningنیست.

ر
ر
حداکت چهار ماه پیش از نیاز به ر ن
داشی جا در کودکستان صورت بگتد.
بایست
تقاضای جا
ن
ن
نشاب
چاب که در این
درخواست جا برای دوره پیش دبستاب در ساعات خارج از ساعات کار با پر کردن فرم ی
 www.morakommun.seموجود است صورت میگتد .ساعات پذیرش همه روزه از ساعت  06:30تا
ساعت  22:00است .یرسایط پذیرش در وبسایت ما موجود است.
ن
ر
بایست رسپرست کودک مطابق مقررات ظرف دو هفته
دبستاب
جاب در دوره پیش
پس دریافت پیشنهاد برای ی
پاسخ دهد که آیا آن جا را میخواهد یا نه .در غت این صورت آن جا به کودک بعدی در صف داده خواهد
شد.
تقسیم جا
Förtursregler tillämpas, se www.morakommun.se
در اینجا تقدم در نوبت مهد کودک اجرا یمشود ،نگاه کنید به www.morakommun.se
ن
جاب پبشنهاد میشود بستیک به تعداد جاهای خایل ،انتظارات رسپرست کودک
اینکه چه زماب و کجا به کودک ی
و ترکیب گروه کودکان دارد.

پیشنهاد جا
ن
کودکاب که در صف هستند پیشنهادهای جا در کودکستانها و مهد کودک ها را به
همکاران ما برای آن دسته از
ن
نشاب پست ر
الکتونییک که شما در درخواست خود ذکر کرده اید یم فرستند .جواب به این پیشنهادها
آن
ر
ر
ر
بایست در مدت اعالم شده از طریق سیستم اینتنت ما موسوم به  Hypernetبرای ما فرستاده شود .اگر
ن
پاسخ به پیشنهاد ما ندهد از نظر ما حق استفاده از آن جا از ن
ن
بی رفته و
تعیی شده
رسپرست کودک در مدت
کودک از صف انتظار خارج میشود .درخواست جدید چهارماه قبل از نیاز به جا صورت میگتد.
RoHe
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اگر در کودکستان مورد درخواست جا نبود در کودکستان دیگری جا پیشنهاد میشود .اگر این پیشنهاد
جاب در کودکستان مورد نظرخود عوض کنید باید تقاضا
پذیرفته شد و بعد بخواهید به جای خود را با ی
بدهید .اگر پیشنهاد داده شده مورد پذیرش قرار نگرفت در این صورت کمون مطابق ماده  3از فصل 8
قانون مدارس وظیفه خود را در ارایه پیشنهاد جا انجام داده است .تقاضای تازه چهار ماه پیش از اینکه
نیاز تازه بوجود آید باید ارایه شود.
هزینهها
ن
دبستاب را براساس ن
ن
تعیی میکنیم .به این
متان درآمد ()Maxtaxa
در کمون مورا ما هزینه خدمات پیش
ترتیب که هزینه استفاده از کودکستان ها و مهد کودک ها بر پایه درآمد کل خانوار محاسبه و سپس این
مبلغ  12بار در سال فاکتور میشود .اگر فاکتورها پرداخت نشوند ممکن است شما جایتان را از دست
ر
بیشت را در اینجا یمیابید www.morakommun.se :
بدهید .اطالعات

اطالعات مربوط به درآمد شما
ر
هیتنت  Hypernetو پیش از آنکه فرزند شما دوره پیش
اطالعات مربوط به درآمد شما
بایست در ی
ن
ن
ی
ن
دبستاب را آغاز کند به ثبت رسیده باشد .همچنی تغیتات در متان درآمد و یا تغیتات در رسایط خانوادگ
باید در آنجا ثبت شود .اگر اطالعات مریوط به درآمد شما در آنجا نباشد باالترین ن
متانه هزینه به حساب
شما فاکتور میشود .اطالعات درآمد شما ممکن است ر
کنتل شود.

درآمد مبنای محاسبه هزینهها
در مقررات مربوط به هزینه بر اساس ن
متان درآمد یا  maxtaxaآمده است که منظور از درآمد مبنای محاسبه
هزینه عبارت است از حقوق پیش از کرس مالیات و دیگر درآمدهای ی
ن
همچنی
ناش از خدمات مشمول مالیات،
ر
مازاد درآمد ی
مالیاب ) (1999:1229آمده
ناش از فعالیت های تجاری مطابق آنچه که در قانون درآمدهای
است
ن
عوارض میشود که آنان برای کودک
به این ترتیب مجموعه درآمد ناخالص هر خانوار است که پایه محاسبه
چتی درامد ی
خود پرداخت میکند .مقررات مربوط یه اینکه چه ن
ناش از خدمت و یا فعالیتهای تجاری محسوب
میشود در قانون مالیات بر درآمد مشخص شده است.
دوره خو ر ن
گرفی
گرفی کودک به مهد کودک و کودکستان از ن
دوره خو ر ن
تاریخ که در برگه تاییدیه اختصاص جا به فرزند شما
نوشته شده یرسوع میشود .با محیل که کودک شما در آنجا جا گرفته تماس بگتید تا از زمان این کار آگاه شوید.
شما از ن
اولی روز در دوره خوگتی فاکتور میشوید.
RoHe
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زمان حضور کودک در کودکستان
ی
تعیت میکند.
زمان حضور کودک را ساعات کار شپرست او و زمان رفت و برگشت وی از محل کار
دریافت کننده فاکتور ها ساعات کار خود را در  förskoleappenثبت میکند
مدرسه آمادگ از ساعت  06:30باز میکند و حد ر
اکت ساعت  18:30یمبندد .در ساعات خارج از ساعات
ن
چنی است :همه روزه از ساعت  06:30تا ساعت  .22:00برای pedagogisk
کارساعت کار مدرسه آمادگ
 omsorgیا مراقبت با آموزش زمانهای ویژه ای در نظر گرفته شده است.
بر اساس مقررات جاری اگر شما بعنوان رسپرست کودک تعطیل و در مرخیص باشید ،فرزند شما ن نت تعطیل و
در مرخیص است .بعد از امتحات ویژه میتوان استثنا قایل شد.
محدودیت های حضور در کودکستان
ن
دبستاب هرساله بمدت  5روز برای آموزش رسی ع کارکنان و برنامه ریزی تعطیل میشود.
فعالیتهای دوره پیش
در این روزها بشما مدرسه آمادگ کشیک در ییک از کودکستانهای کمون پیشنهاد خواهد شد.
شب کریسمس ،شب سال نو میالدی ،شب عید پاک و شب نیمه تابستان ادارات وابسته به کمون تعطیل اند.
ن
کودکاب که نزد آنان جا گرفته اند باز است
مراقبت در ساعات خارج از ساعات کار برای
بودن در هوای آزاد و پوشش مناسب برای این کار
ن
مهم است که پوشش کودک مناسب با بودن او در هوای آزاد و مناسب با فصل باشد.
همچنی مهم است که
نت در ر
لباس اضافه ن
دستس باشد .تمام لباسها و وسایل شخیص را با نام کودک مشخص کنید.
پوشک باید توسط رسپرست کودک آورده شود.

RoHe

-6-

Mora kommun / 2019-08-23

بیمه
ن
کودکاب که در کمون مورا زندگ میکنند بسته
یک قرارداد بیمه حوادث جمیع از سوی کمون برای تمایم
ر
حوادب است که در زمان حضور کودک در ییک از مدارس آمادگ کمون و
شده است .این بیمه ها شامل
ر
یا در مست آمدن به یا ر ن
رفی او از مدارس آمادگ رخ دهد .اطالعات بیشت را در وبسایت کمون مورا
بخوانیدwww.morakommun.se :

حادثه
ن
ناگهاب کودک بسیار مهم است که کارکنان مدرسه آمادگ بتوانند با شما
بهنگام رخ دادن حادثهآی یا بیمار شدن
هیتنت ثبت کنید
تماس بگتند .از این رو همیشه شماره تلفن درست خود را در ی

محرمانگ
کارکنان ما در برابر اشخاص بیگانه و درباره روابط شخیص کودک مانند روابط اجتمایع یا وضعیت پزشیک او
مسئولیت حقظ ارسار را دارند .دارند
ن
تامی اجتمایع تمایم کارکنان کمون وظیفه گزارش دیه دارند .به این معنا که
برپایه ماده  ۱از فصل  ۱۴قانون
اگر هریک از آنان از موضویع آگاه شود که میتواند منجر به دخالت شورای امور اجتمایع برای حفاظت از
ن
تامی اجتمایع برساند.
کودک شود وظیفه دارد مراتب را به آگایه اداره
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مقررات مربوط به حضور و غیاب کودک
در کمون مورا این از مقررات ماست که همیشه رسپرست کودک وظیفه دارد که از ن
اولی روز هر نوع
ر
بایست به کودکستان/مهد کودک ازطریق تلفن یا اس
غیبت کودک را به کالس آمادگ اعالم کند .غیبت
جاب که امکانش هست اطالع داده شود .برای امنیت فرزندان شما و برای تسهیل کار برنامه-
ام اس در ی
ریزی رعایت این مقررات اهمیت زیادی دارد .به هنگام آوردن یا بردن کودک توسط فرد دیگری جز
رسپرست او مهم است که به کارکنان کودکستان یا مهد کودک اطالع داده شود که چه کیس برای این کار
یم آید .
حت سفارش غدای کودکان برپایه تعداد کودکان ن
امروزه ر
حاض صورت میگتد.

هنگایم که کودکتان بیمار است
ما نمیتوانیم کودک بیمار را در مدرسه آمادگ یا کودکستان خود بپذیریم .اگر فرزندتان بیمار شده است به
کودکستان او اطالع دهید .بهنگام ابتال به اسهال باید فرزندتان دستکم  48ساعت از عوارض بیماری دور
باشد تا بتواند به کودکستان برگردد .اگر کودگ در کودکستان دچار اسهال شده باید برادر یا خواهر او ن
نت
در خانه بماند  ،به خطر شیوع بیماری میان دیگر کودکان فکر کنید
استثناب توسط کارکنان ما صورت میگتد.
دادن دارو تنها در موارد
ی
ر
هان که برای یک روز در
بخاطر داشته باشید که فرزند شما باید توان شکت در همه فعالیت ی
کودکستان یا مهد کودک درنظر گرفته شده است را داشته باشد.

به هنگام بیماری شپرست کودک
ر
توافق که بعمل
بهنگام بیماری رسپرست ،کودک میتواند در کودکستان و مطابق برنامه عادی و یا مطابق
آمده بماند.
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یادآوریهای مهم!
بعنوان رسپرست این مسئولیت ها بعهده شماست:
 شماره تلفن درست ن نهیتنت  Hypernetموجود باشد.
متل و محل کارتان در ی
 اگر فرد دیگری جز شما برای بردن کودک یمآید به کودکستان یا مهد کودک اطالع دهید . برنامه اصیل کودک (زمان کار  +زمان رفت و آمد) در  förskoleappenثبت شده باشد. -از بکارگتی عطرهای تند یا رایحههای غلیظ بدلیل حساسیت ها و آلرژی ها خودداری کنید.

پس دادن جا
هیتنت  Hypernetصورت میگتد.
فسخ قرارداد و پس دادن جا در صفحه گتنده فاکتورها در ی
داشی جای ر
رن
مشتک هر گتنده فاکتور مسئول فسخ وپس دادن سهم خود از جای گرفته شده
در صورت
است.
زمان فسخ و پس دادن یک ماه است.
سپتامت همان سال به
در صورت فسخ قرارداد و پس دادن جا در دوره ژوئن تا اوت ،اگر کودک پیش از ۱۵
ی
کودکستان برگردد ،از پرداخت عوارض ماهانه معاف نیستید.
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پرسش های معمول
 بمن ساعت کار تازه داده شده استبرنامه کودکتان را در  förskoleappenبه ثبت برسانید
ی
 ما از یکدیگر جدا شده ایم چه اتفاق درباره کودکستان/مهد کودک یم افتد؟ اگر هردوی رسپرستان نیاز به جا در کودکستان /مهد کودک دارند این موضوع را با بکارگتی فرمن
نشاب یافت میشود اطالع دهند:
چاب  delad fakturaکه در این
ی
www.morakommun.se.
 من با کیس همزی شده ام /من اکنون تنها زندگ میکنمر
هیتنت  Hypernetگزارش شود.
تغیت در روابط خانوادگ (همزی شدن)
بایست در ی
ر
ن
هیتنت  Hypernetگزارش شود.
باطل کردن رابطه همزی بودن (تنها
زیسی) باید در ی
 من  /ما درآمد تازه ای داریمر
هیتنت  Hypernetثبت شود.
درآمد ناخالص (پیش ار مالیات)
بایست در ی
 فرزند من دیگر نیازی به ر نرفی به کودکستان  /کالس آمادگ ندارد
رن
داشی جای
هیتنت  Hypernetانجام میشود ،در صورت
فسخ قراردادو پس دادن جا در ی
ر
مشتک هردو فرد دارنده جا باید قراردادشان رافسخ کنند اگر هر دو خواهان فسخ سهم خود از
قراردادند .زمان فسخ قرارداد یک ماه است.
هیپنت  Hypernetاز یاد برده ام
 من رمز عبور خود را برای ربه روی  glömt lösenordدر صفحه ورود به سیستم  Hypernetکلیک کنید و بعد یک رمز
عبور تازه به آدرس پست ر
الکتونییک ثبت شده شما فرستاده میشود.
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شکایت ها و نظر ها
به عنوان حلقه ای از زنجت اقدامات الزم برای ر
بهت کردن فعالیت هایمان برای ما بسیار بار ارزش است که از
نظرها و شکایت های رسپرستان ،دانش آموزان و دیگر عالقمندان آگاه شویم
کتت باشد
شکایت از و یا دادن نظر درباره خدمات ما میتواند شفایه یا ی
چگونه عمل کنیم؟
گام نخست :موضوع مورد نظر خود را با ییک از کارکنان ما که بطور روزانه او را مالقات میکنید درمیان
بگذارید
کتت تحویل مدیر بدهید که مسئول کودکستان یا مدرسه آمادگ
گام دوم :نظر و یا شکایت خود را بصورت ی
چاب این کار در وبسایت ما  www.morakommun.seموجود است و یا آن را از دستیار امور
است .فرم ی
اداری با تلفن  0250-266 08درخواست نمود
گام سوم :موضوع مورد نظر خود را با رییس مدرسه مطرح کنید.
ر
بایست مقرر راب برای شکایت ها وجود داشته
مطابق ماده  8از فصل  4قانون مدارس مورخ  1ژوئن ،2011
باشد " :مقام مسئول باید مقرر راب برای دریافت و رسیدگ به شکایت ها علیه آموزش داشته باشد .اطالعات
ر
مناست در اختیار گذاشت"
بایست بتوان بصورت
درباره این مقررات را
ی
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مقررا

کمون مورا
ی
ابتدان
ان
ر
دو
و
دبستان
اداره امور دوران پیش
ی
792 80 MORA
Tfn 0250-266 05 www.morakommun.se
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