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 األطفال والتعليم



 

مرحًبا بكم في مركز رياض األطفال والحضانة النهارية في مدينة كوبينغ. إن مركز رياض 
األطفال مخصص لألطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة وخمس سنوات. ستجد في هذه الوثيقة 

ركز الحضانة النهارية، وأهم معلومات حول كيفية التقديم للحصول على مقعد في مركز رياض األطفال أو م

 األمور، التي يجب عليك التفكير فيها عندما تحصل على مقعد.

 

يجب أن يحصل كال الوالدين على وظيفة للحصول على 

مكان في مركز رياض األطفال أو الحضانة النهارية. 

على سبيل المثال: يجب أن يكون كال الوالدين إما يعمالن، 

إما يدرسان، وإما ُمسجالن في خدمة التوظيف كباحثين و

 عن وظائف، أو يحصال على المساعدة إلعانة أنفسهما.

 
ال يمكنك الحصول على مقعد لطفلك في مركز رياض 

األطفال وأنت في إجازة رعاية لهذا الطفل في الوقت 

نفسه. ومع ذلك، يجوز لطفلك أن يذهب إلى مركز 

ساعة أسبوعًيا إذا كنت في  15رياض األطفال لمدة 

 إجازة رعاية الطفل، ويكون هذا الطفل أخيه أو أخته.

 
تقدم بطلب للحصول على مقعد قبل موعد إغالق 

حيث عليك أن ُتسجل طفلك في التقديم بفترة كافية، 

قائمة االنتظار في مركز رياض األطفال. تقدم بطلب 

 للتسجيل طفلك على قائمة االنتظار بفترة كافية قب

احتياجك إلى هذا المقعد. قد يستغرق األمر ما يصل إلى 

أربعة أشهر للحصول على مقعد. في هذا الطلب، ينبغي 

أن تحدد ثالثة خيارات لمراكز رياض األطفال، التي 

ترغب في أن يلتحق بها طفلك. يعتمد اختيار مركز 

رياض األطفال، التي سيلتحق به طفلك، على المراكز، 

 ماكن شاغرة.التي توجد بها أ

 
قّدم عبر اإلنترنت. عندما تقدم طلًبا للحصول على مقعد، 

فإنك تضع نفسك أيًضا على قائمة االنتظار. يمكنك التقديم 

باستخدام خدمتنا اإللكترونية، التي يمكنك العثور عليها في 

مساعدتك إذا ، أو يمكننا www.koping.seالرابط التالي 

تفضلت بزيارة وحدة التنسيب في دار البلدية في العنوان 

 نيبيلزباكسفاجن. 17التالي

عند التقدم بطلب للحصول على مقعد، تقديم شهادة إشغال

ستحتاج إلى تقديم شهادة إشغال.  إذا كان الوالدان على 

قيد الحياة، فسيحتاج كل منكما إلى تقديم شهادة إشغال 

لطفلك.  يمكنك تقديم الشهادة إلى وحدة لنوفر مقعًدا 

 نيبيلزباكسفاجن. 17التنسيب في دار البلدية في 

 
سنرسل لك العرض  إذا تلقيت عرًضا بوجود مقعد،

بوجود مقعد خاٍل في مركز رياض األطفال على عنوان 

البريد اإللكتروني الوارد في طلبك. سنرسل لك أيًضا 

 مدة الرد.رسالة تذكير عبر البريد قبل انتهاء 

 
خالل مدة الرد  إنه من المهم قبول العرض أو رفضه

المحدد في الرسالة. إذا لم نتلق رًدا، فستفقد مكانك في قائمة 

 االنتظار وستحتاج إلى إعادة تقديم الطلب.

 
وف يتواصل معك مركز رياض س إذا تلقيَت العرض،

األطفال هاتفًيا ويحدد موعًدا لالجتماع التعريفي قبل 

الدراسة. في االجتماع التعريفي، سُيطلعك مركز بدء 

رياض األطفال عما سيحدث عندما يبدأ طفلك الدراسة 

في المركز، ومدى حاجة الوالدين إلى أن يكونوا مع 

 أطفالهم خالل الفترة األولى.

http://www.koping.se/


 

 

 
 

 اذكر دخلك

للمقعد في مركز رياض للتأكد من صحة الرسوم المدفوعة 

األطفال، فستحتاج إلى ذكر دخل الوالدين للعاملين في وحدة 

التنسيب عندما يحصل طفلك على مقعد في مركز رياض 

 األطفال.

 
يبدأ موعد بدء طفلك للدراسة في مركز رياض األطفال، 

تاريخ الدراسة عندما ُيحدد تاريخ االجتماع التعريفي 

لفترة التعريفية حوالي المخصص له أو لها. تستغرق ا

أسبوعين، وخالل هذه الفترة يجب على األب أو األم البقاء 

 مع الطفل في مركز رياض األطفال.

 
 امأل جدول المواعيد

عندما يبدأ طفلك الدراسة في مركز رياض األطفال، 

فستحتاج أنت كوالد إلى تحديد األوقات، التي سيأتي فيها 

والتي سيعود فيها إلى طفلك إلى مركز رياض األطفال 

 المنزل.

تحتاج اإلدارة في مركز رياض األطفال إلى معرفة أوقات 

حضور الطفل قبلها بفترة كافية. يمكنك إدخال األوقات في 

تطبيق نظام تمبوس للحضور واالنصراف. يمكنك العثور 

على رابط تحميل التطبيق والتعليمات على الرابط التالي 

www.koping.se/e-tjanstforskola يمكنك تسجيل .

الدخول إلى الخدمة اإللكترونية باستخدام معرف الهوية 

المصرفية لهاتفك المحمول. يرجى االتصال بوحدة التنسيب 

 إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة.

 
 في حالة المرض أو العطلة

عندما يكون طفلك من المهم، إخطار مركز رياض األطفال 

مريًضا وغير قادر على الحضور. عليك أيًضا إخطارنا 

عندما تكون في عطلة وغير قادر على الذهاب إلى مركز 

 رياض األطفال.

 

 يجب عليك استخدام مقعدك

من المهم، أن تستخدم مقعد الطفل في مركز رياض 

األطفال. إذا لم تستخدم مقعدك ولم يذهب الطفل إلى 

يوًما، فستفقد مقعدك.  30طفال لمدة مركز رياض األ

حيث لن يتمكن الطفل بعد ذلك من الذهاب إلى مركز 

رياض األطفال، ويجب عليك إعادة تقديم طلب 

 للحصول على مكان في قائمة االنتظار.

 
هناك استثناءات، على سبيل المثال: في حالة المرض،  

ولكن يجب عليك إبالغ مركز رياض األطفال بذلك. إذا 

نت هناك أي أسباب أخرى، يمكنك التقدم بطلب إعفاء كا

إلى وحدة التنسيب أو مدير رياض األطفال. يرجى 

 االتصال بوحدة التنسيب إذا كان لديك أي أسئلة.

http://www.koping.se/
http://www.koping.se/
http://www.koping.se/


 

 
 
 

 وحدة التنسيب األطفال والتعليم

 
 نيبيلزباكسفاجن، المستوى الثاني 17 عنوان الزيارة

من االثنين إلى الجمعة من الساعة  ساعات العمل

 04:00صباًحا إلى الساعة  08:00

عصًرا، وُتغلق في عطل نهاية األسبوع 

 والعطل الرسمية.

 
 placering@koping.se البريد اإللكتروني

 255-0221 47 رقم الهاتف:

 12:00صباًحا إلى الساعة  10:00االثنين إلى الجمعة بدًءا من الساعة  من مواعيد تلقي االتصاالت الهاتفية

 ظهًرا
 
 

نرحب باتصالك إذا كانت لديك أية استفسارات حول التنسيب في مركز رياض األطفال أو الحضانة 

 النهارية.
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