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 تعلیمات الى اولیاء امور الطالب بخصوص التعلیم اإللزامي و طلب االجازة

 واالنتقال الى خارج السوید.
 

 كل األطفال الساكنین في السوید علیهم الذهاب إلى المدرسة (التعلیم اإللزامي) ولهم الحق في التعلم .
 

 طلب االجازة المدرسیة
 حسب قانون المدارس المرقم ١٨ الفقرة ٧.;-

 
 طلب االجازة من یوم واحد  الى ١٠ أیام خالل السنة الدراسیة الواحدة.;-

 
 یجوز منح الطالب إجازة قصیرة  لألمور الفردیة. بعد إجراء تقییم فردي للطالب  ، ویجب أن یستند

 القرار إلى تقییم شامل للوضع المدرسي الفردي للطالب. یتم اتخاذ القرارات من قبل المدیر. یمكن
 للمدیر أن یخول  اتخاذ القرار لمعلم الصف. ال یمكن استئناف القرار.

 
 طلب االجازة  أكثر من ١٠ أیام خالل السنة الدراسیة الواحدة.;-

 
 إذا كانت هناك أسباب خاصة ، فقد یتم منح إجازة أطول. یتم إجراء تقییم فردي ، ویجب أن یستند

 القرار إلى تقییم شامل للوضع المدرسي الفردي للطالب.
 یتم اتخاذ القرارات من قبل المدیر فقط  . ال یمكن استئناف القرار.

 
 

 الحصول على  التعلیم اإللزامي  بطریقة أخرى;-
 حسب قانون المدارس ٢٣-٢٥ الفقرة ٢٤;-

 في بعض الحاالت االستثنائیة ، یجوز للطالب أن یفي بالتعلیم اإللزامي بطریقة غیر الذهاب الى
 المدرسة  العادیة على سبیل المثال ، إذا احتاج الطالب إلى الذهاب إلى المدرسة في خارج السوید

 (لمدة   6 أشهر كحد اقصى). الموافقة على هذا الطلب یحتاج الى عدة شروط:-
 

 ١. یجب أن یحصل الطالب خالل فترة تواجده خارج البلد على تعلیم یوازي ما یفوته من الدراسة
 العادیة في مدرسته في السوید.

 ٢. یجب أن  تقدم المستمسكات  الضروریة إلثبات فعالیة التعلیم في خارج السوید اذا طلب منك ذلك.



 

 
  ٣. یجب تقدیم حجة مقنعة او اسباب خاصة  لطلب التعلیم خارج السوید.

 
 قرار الحصول على التعلیم االبتدائي خارج السوید یتخذه لجنة األسرة في الكومون . یجب على أولیاء

 األمور تقدیم الطلب قبل ٣ أشهر من موعد االنتقال الى خارج السوید .االستمارة الخاصة بذلك
. tomelilla.se  mina sidor موجودة على موقع 

 
  إذا لم توافق لجنة األسرة على الطلب یجب أن یستمر الطالب في الدراسة في السوید.

 اذا لم یذهب الطالب الى المدرسة في السوید في حالة رفض الطلب یمكن أن یغرم ولي االمر, قرار
 لجنة االسرة ال یمكن ان یعترض علیه ولكن قرار الغرامة یمكن استئنافه.

 

 االقامة   المحدودة    خارج   مملكة   السوید   

 القانون   رقم  ٢٤    الفقرة  ٢٣ -٢٥     من   قانون   المدارس  

  قانون   المدارس(التعلیم   االلزامي)   یتوقف   بعد   اصدار   قرار   من   قبل   كومون 
 المدینة   (دائرة   االسرة)   في   حالة   البقاء   او   االقامة   خارج   السوید   لفترة   التقل   عن 

  ستة   اشهر.   

 في   حالة   توقف   قانون   المدارس   بسبب   االقامة   خارج   السوید   (التقل   عن   ستة 
  اشهر)   كذلك   تتوقف   مسوؤلیة   كومون   المدینة   عن   تمویل   تعلیم  االطفال.   

 یتم   اتخاذ   القرارات   بشأن   أقامة   االطفال    خارج    السوید   من   قبل   دائرة   االسرة   

 ویلغى   مكان   االطفال   في   المدرسة   .   

 طلب   االقامة   خارج   السوید   یقدم   من   قبل   االبوین  بفترة  التقل   عن   ثالثة   اشهر   

 قبل   المغادرة   الى خارج   السوید.   

 Tomelilla.se  تقدیم   الطلب   موجود   في   موقع   صفحات    توملیال   كومون 

 اإلقامة (الهجرة) الدائمة خارج مملكة السوید

 في حالة انتقال األطفال خارج السوید لفترة دائمة ، على األبوین تقدیم طلب الهجرة خارج
 السوید  إلى دائرة الضرائب .

 عندما یتم ذلك یلغى تسجیل األطفال في السوید كذلك یلغى تطبیق قانون المدارس.
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