
 

  

 

 

 

 2023-2022 الصف التمهيدي للعام الدراس ي  معلومات حول 
 

مكان في الصف التمهيدي. وأصبح الصف   1202سنوات خالل العام  6في بلدية كارلسكوغا ُيعَرض على جميع األطفال الذي يبلغ عمرهم 

الخريف من عام    من فصل 
ً
 اعتبارا

ً
بمثابة جسر ما بين دار الحضانة واملدرسة األساسية.  2018التمهيدي إجباريا ، وُيعتبر هذا الصف 

اليوم الذي تبدأ فيه التمهيدي العام الدراس ي ويبدأ في نفس  التمهيدي مّجانية. ويتبع الصف  املدرسة األساسية.    والدراسة في الصف 

للمدارس  الدراسية  األيام  تتوافق مع  بالسنة  للمعلمين  دراسية  أيام  أربعة  الجمعة، وهناك  االثنين وحتى يوم  التدريس من يوم  ويجري 

 ودور الحضانة.

 

 ما هو الصف التمهيدي؟ 

هو   التمهيدي  سن    صفالصف  في  لألطفال  للبلد  6خاص  التابعة  املدارس  في  درجين 
ُ
وامل املدارس سنوات  معظم  في  يوجد  وهو  ية. 

التلميذ دراسته في املدرسة األساسية في املدرسة نفسها. وُيستثنى من ذلك   األولى. وبعد ذلك يتابع  التي توجد فيها الصفوف  األساسية 

( سكوالن  هاسانغس  مدرسة  سكوالن  Häsängsskolanتالميذ  سترونينغستوربس  مدرسة  إلى  سنتقلون  الذين   )

(Stråningstorpsskolan( سكوالن  رافوس  مدرسة  تالميذ  وكذلك  الثاني،  الصف  بداية  مع   )Rävåsskolan  إلى سنتقلون  الذين   )

 (. Bregårdsskolanمدرسة بريغـوردس سكوالن )

 

التربوي  تستند أنشطة الصف التمهيدي إلى املعارف املكتسبة من دار الحضانة ومن املدرسة. وأهم جزء في الصف التمهيدي هو الجانب 

بمختلف أشكاله. ومن بعض محتوياته يمكن ذكر: اللعب والحركة، اإليقاع واألغاني، املوسيقى والدراما، باإلضافة إلى تحفيز التطور في 

م القراءة والكتابة. 
ّ
 الحساب واللغة، وكذلك تسهيل تعل

 

 اجتماع أولياء األمور في شهر مايو/أيار

وّجه دعوة إلى جميع اآلباء  
ُ
واألمهات لحضور اجتماع أولياء األمور في كل مدرسة في شهر مايو/أيار. وفي اجتماع أولياء األمور تحصل على  ت

 املزيد من املعلومات عن سير األمور في الصف التمهيدي، وتحتاح لك الفرصة لطرح األسئلة. 

 

 هل يحتاج طفلكم إلى رعاية خارج دوام املدرسة؟ 

إلى   بحاجة  كنتم  الصفوف  إذا  مقّرات  في  )فريتيدس(  املدارس  أطفال  رعاية  دار  في  أماكن  فتتوفر  املدرسة،  دوام  خارج  األطفال  رعاية 

وفي هذه الحالة قم بوضع إشارة عند املكان املخصص لذلك في استمارة اإلجابة. تبدأ   .18:00و   6:00التمهيدية في املدرسة بين الساعة  

 من  رعاية أطفال املدارس )فريتيدس(اعتبا
ً
 على األطفال الذين لديهم أماكن اليوم في    .أغسطس/آب  3يوم االثنين  را

ً
ويسري ذلك أيضا

 دار الحضانة العائلية.

 

بها، وتجد املزيد من املعلومات   للتسعيرة املعمول 
ً
التمهيدي وفقا تؤخذ رسوم عن رعاية أطفال املدارس )فريتيدس( املرتبطة بالصف 

املوقع:   عنوان:   www.karlskoga.seعلى  املوظفين   " "Utbildning & barnomsorg - Grundskola – Fritidshemتحت  اتصل  أو 

رقم   الهاتف  على  البلدية  لدى  الخدمات  مركز  طريق  عن  لألطفال  األماكن  توزيع  على  البريد    0586-610  00املساعدين  طريق  عن  أو 

 barnomsorg@karlskoga.se.اإللكتروني 

 

 

 

mailto:barnomsorg@karlskoga.se


 

  

 

 

 

 

ابع للصف التمهيدي ثم سيذهب إلى الرعاية أثناء الليل، أو سيذهب من الرعاية أثناء الليل إلى  إذا كان طفلك يذهب إلى )فريتيدس( الت

املوقع:   على  املزيد  اقرأ  الرعاية.  سفرات  يسمى  ما  أي  بينها،  ما  التنقل  على  الحصول  لكم  فيحق  مباشرة،  )فريتيدس( 

a.se/skolskjutswww.karlskog 

 

 خدمة النقل املدرس ي إلى الصف التمهيدي؟ 

إذا كان طفلك يداوم في الصف التمهيدي فقط وال يذهب إلى )فريتيدس(، فقد يكون من حقكم الحصول على خدمة النقل املدرس ي.  

 .www.karlskoga.se/skolskjutsتجد املزيد من املعلومات مع طلب االنتساب في املوقع: 

 

 سنوات؟  6ألطفال في سن  ل بداية املدرسة 

في   األطفال  من  قليل  األول.  6سن  عدد  الصف  في  مباشرة  ويبدؤون  التمهيدي  الصف  يتجاوزون  مدير    سنوات  تبلغ  أن  عليك  ويجب 

 في املدرسة. 
ً
 املدرسة عن رغبتك بالبدء مبكرا

http://www.karlskoga.se/skolskjuts

