
 

 

کشور از خارج در حرکت و حرکت  ، مدرسه با رابطه در  والدین به  مربوط اطالعات  
 

ی ی سوئد در کهی کودکان 
 

اجباری فرزند حضانتی کهی افرادی / فرد .هستند تحصیل حق و اجباری تحصیالت دارای کنند می زندگ  

دهدی م انجام رای خودی اجباریی تحصیالت کودک کهی کنند حاصل اطمینان باید دارند اختیار در رای مدرسه . 

 

کردنی ترک  

آموزشی قانون 18 بخشی ، 7 فصلی  

حصیلیتی سال هر در روز 1-10  

ی یکی .شود داده تری کوتاه مرخصی دانشجو به است ممکن فردی امور برای براساس باید تصمیم ، شودی م انجام فردی ارزیان   

ی تصمیم قدرتی تواند م مدیر .شود م گرفته اصل مدیر توسط تصمیمات .باشد آموز دانش مدرسه وضعیتی از کل ارزیان   

ی نیست تجدیدنظر قابل تصمیمی این .بسپارد معلم یک به رای گیر . 

تحصیلی سال هر در روز 10 از بیش  

ی مرخصی است ممکن ،ی باشد داشته خایص دالیل اگر ی یک .شود داده تر طوالن  براساس باید تصمیمی ، شود م انجام فردی ارزیان   

ی باشد آموز دانش مدرسه وضعیتی از کل ارزیان  . 

نیست تجدیدنظر قابلی تصمیمی این .نیست تفویضی قابل و شود م گرفته اصل مدیر توسط تصمیمات . 

دهیدی انجام دیگری روش به رای اجباری تحصیالت  

25-23 24 فصلی  §§ Skollagen 

 

ی در ی موارد برخ  ی بهی رای خود اجباری تحصیالتی است ممکن آموز دانش ، استثنان  ی روش  دهد انجام مدرسه عادیی فعالیتهای از غیر . 

م خانه به ماه 6 عرض دری امای) باشد داشتهی کشور از خارج مدرسه به رفت  ی به نیاز زآموی دانش یکی استی ممکن ، مثال عنوان به  

است الزم ، شود اعطای کار اینی برایی ای برنامه اینکه برای .(آید : 

 

 

ی برایی کامل جایگزینی یکی رسد م نظر بهی کودک به شده ارائه جایگزین فعالیتهای فعالیتهای در آموز دانش که است آموزش   

بیندی م خود سهیمدری منظمی  

شودی م برآوردهی تجارت در شفافیتی بهی نیاز  

داردی وجودی فردیی های پرونده در خایص دالیل  

باید رسپرستان های درخواست .شود می اتخاذ خانواده کمیته توسط دیگری روشهای به اجباریی تحصیالت اتمام برایی تصمیمات  

ی مکان دریافتی شود .برنامیه رای م توان در  در زیر صفحات من یافت .اگر هیئتی tomelilla.se حداقل 3 ماه قبلی از هرگونه تغییر

ندهد انجام رای کار این آموز دانش اگر .دهد ادامه سوئد در رای خودی تحصیالتی باید آموز دانش ، نکند تأیید رای درخواست خانواده  

دیگری روش به اجباری تحصیالتی انجام بهی مربوط تصمیم .کنند دریافتی (نقدیی جریمه) نقدیی جریمه توانند م رسپرستان ،  

اضی قابلی جریمهی اعمال موردی در تصمیم .نیست تجدیدنظر قابل است اعی  . 

 

کشور از خارجی در دائم اقامت  

25-23 24 فصلی  §§ Skollagen 

 

ی (خانوادهی هیئت) خانه شهرداری کهی رسد م پایان بهی مواردی در اجباری تحصیالت خارج در دائم طور بهی کودک که کندی ارزیان   

یابد م پایان کشور از خارج در دائم اقامت دلیل به اجباریی تحصیالت که هنگام .(ماه 6 حداقل) دارد اقامت کشور از  ، 

شود م متوقفی نیر ی کودک تحصیلی هزینه تأمتر ی برای شهرداریی مسئولیت . 

 

فعلی مدرسه از کودک و شود م گرفتهی خانواده کمیته توسط کشور از خارجی در کودک دائم اقامت به مربوط تصمیمات  

ی هرگونه از قبل ماه 3 حداقل باید رسپرستان های درخواست .شود م مرخص در توان م رای برنامه .شود دریافت مکان تغییر  

tomelilla.se در زیری صفحاتی من یافت. 

 

سوئدی از دائمی مهاجرت  

ی آژانسی به رای خودی انتقال گزارش باید رسپرستان ، کند مهاجرت کشور از خارجی به دائم طور به دارد قصد کودک اگر سوئد مالیان   

ندارد اجباری تحصیالت دیگر کودکی و شود می متوقف سوئد در کودک نام ثبت ، کار این انجام بای .دهند ارائه . 

 

http://tomelilla.se/
http://tomelilla.se/

