معلومات لحاملي حق الحضانة عن القواعد التي تسري في حاالت اإلجازات والبقاء خارج السويد
التالميذ الذين يمارسون الدراسة في صف المرحلة التمهيدية وفي مدرسة المرحلة األساسية أو في مدرسة المرحلة األساسية لذوي
التخلف الذهني
التعليم اإللزامي والحق في الحصول على التعليم
تنص القاعدة الرئيسية على أن األطفال المقيمين في السويد ملزمين بالتعليم اإللزامي ابتداء من  6سنوات من العمر وحتى انتهاء مرحلة التعليم
األساسية أو المرحلة األساسية لذوي التخلف الذهني عندما ينتهي التعليم اإللزامي .إن التعليم اإللزامي يعني أن التلميذ ملزم أن يشارك في التعليم.
يمكن أن يمارس التلميذ الدراسة في مدرسة تقع في البلدية التي يقيم فيها أو في أي بلدية أخرى .يمكن أن تكون المدرسة تُدار من قبل البلدية أو من
قبل مسؤول عن التعليم في القطاع الخاص.

•
•

إن التزام التلميذ بالتعليم اإللزامي يعني أنك تتحمل بصفتك حامل حق الحضانة مسؤولية مشاركة التلميذ في التعليم.
إن حق التلميذ في الحصول على التعليم يعني أننا في البلدية التي يقيم بها ملزمين بتدبير حصول جميع التالميذ على مكان في المدرسة.

هل يجب أن يقوم كل واحد من حاملي حق الحضانة بالتوقيع على الطلب؟
هذا ما يقوله مجلس المدارس عن هذا الشأن:
تنطلق نصوص القانون من أن الوالدين متفقين وال ينص القانون على كيفية التعامل بالوضع الذين ال يكون فيه حاملي حق الحضانة متفقين .يجب أن
تتخذ المدرسة القرار انطالقا من الهدف الكامن وراء اإلجازة .إذا كان هناك نزاعا يتعلق باإلجازة بين حاملي حق الحضانة فيجب أن تتخذ المدرسة
موقفا حياديا تجاه النزاع .ليس من الضروري أن يوافق كال حاملي حق الحضانة عن اإلجازة ولكن من المهم أن يحصل كليهما على معلومات من
المدرسة.
على أي حال يسري في البلدية أن اإلجازة ضمن التعليم اإللزامي تتطلب موافقة كال حاملي حق الحضانة ابتداء من اليوم  11خالل السنة الدراسية
ألن الحصول على اإلجازة ابتداء من ذلك اليوم يتطلب وجود أسباب خاصة.
اإلجازات
في بعض األحيان يحتاج التلميذ إلى أن يتغيب عن المدرسة ألسباب مختلفة .تحتاج المدرسة أن تحصل على معلومات منكم عن السبب الذي يدعو
إلى تغيب التلميذ وذلك لكي تتمكن المدرسة من تحديد إذا كانت ستوافق على اإلجازة أم ال.
ينص قانون المدارس على أن التلميذ يمنح إجازات قصيرة ألسباب فردية .على سبيل المثال يمكن أن يتعلق األمر بزيارة طبيب األسنان أو بعض
أيام الغياب بسبب األعياد العائلية أو السفر أو ما شابه ذلك .إن اإلجازة القصيرة تعني ما ال يزيد مجموعه عن  10أيام دراسية في السنة.
إذا كان التلميذ مجازا لمدة اجمالية تبلغ  10أيام مدرسية خالل السنة الدراسية وتطلبون الحصول على مزدي من اإلجازات فإن األمر يتطلب حسب
نصوص قانون المدارس وجود أسباب خاصة لكي ت تم الموافقة على اإلجازة .إن المدرسة تتخذ موقفا متحفظا تجاه الموافقة على مثل هذا النوع من
اإلجازات .على سبيل المثال ال يعتبر السفر في رحلة عطلة أنه أسباب خاصة.
بغض النظر عن كون التلميذ قد كان مجازا سابقا أم ال فيمكن أن يتم رفض الموافقة على الطلب مثال ألنه يتوجب على التلميذ أن يشارك في االمتحان
الوطني خالل الفترة المرغوب الحصول على إجازة خاللها .في هذه الحالة ال يكون من المناسب الموافقة على اإلجازة.
التواجد خارج السويد
في بعض األحيان تسافر العائلة خارج السويد خالل فترة طويلة .يمكن أن يكون الطفل يمارس الدراسة خارج السويد ولكن في بعض األحيان يتعلق
األمر فقط بالتواجد خارج السويد لفترة مطولة حسب رغبة حاملي حق الحضانة .الحظ أن بلدية أوديفاال ال تدفع أبدا أي تعويض (النقدية المدرسية)
عن ممارسة التعليم في مدرسة خارج السويد.
بما أن التلميذ ملزم بالتعليم اإللزامي في السويد فإن األمر يتطلب كثير من المعلومات من طرفكم لكي نتمكن من الحصول على أسس كافية لنتمكن
من اتخاذ القرار المتعلق بكيفية التعامل بالبقاء خارج السويد وما هو القرار الذي سيتم اتخاذه.
نحتاج إلى الحصول على مستندات خط ية يتبين منها مدة فترة البقاء خارج السويد ولماذا يتوجب عليكم التواجد خارج السويد وشهادة يتبين منها أين
ستسكنون وشهادة من مدرسة إذا كان الطفل يذهب إلى المدرسة هناك وأمور أخرى .إذا لم يكن الطفل سيذهب إلى المدرسة فيجب أن تقدموا وصفا
عن كيف يتم تلبية حق التلميذ في الحصول على التعليم.
بعد ذلك يقوم ُمتخذ القرار بعمل تقييم استنادا على المعلومات والمستندات التي قدمتموها .إذا كانت توجد لدينا مستندات تثبت أن التلميذ سيتواجد
خارج السويد خالل فترة مستمرة تزيد عن  6أشهر (يشمل ذلك فقط فترة التعليم وليس اإلجازة الصيفية أو إجازة عطلة الكريسماس) فإن التعليم
اإللزامي للطفل ينتهي في السويد ويتم إخراج التلميذ من مدرسته .في حالة العودة إلى السويد فسيتوجب عليكم تقديم طلب للحصول على مكان جديد
في المدرسة .ال يمكن أن نضمن أن التلميذ سيعود إلى مدرسته القديمة أو صفه القديم.
إذا كانت فترة التواجد خارج السويد أقصر من  6أشهر فإن التلميذ يبقى آنذاك ملزما بواجب التعليم اإللزامي في السويد .يتوجب علينا آنذاك أن نتخذ
موقفا إذا كان التعليم الذي يحصل عليه التلميذ خارج السويد يلبي القواعد السارية لكي تتم الموافقة على ذلك.
هذه هي األمور التي يفرضها قانون المدارس:

•
•
•

أ ن يتبين أن األنشطة تشكل بديال كامال وجيدا للتعليم الذي حصل عليه التلميذ في السويد
أنه من الممكن أن يتم تلبية الحاجة إلى مراقبة األنشطة ،وأيضا
أن هناك أسباب خاصة تدعو إلى الموافقة على السماح للتلميذ أن يُنهي تعليمه اإللزامي بشكل آخر.

إذا كان األمر يتعلق برحلة إجازة ال يحصل خاللها التلميذ على أي تعليم فإنه يجب أن يتم آنذاك تطبيق القواعد المتعلقة باإلجازات.
ملخص
إن التلميذ المسجل في سجل األحوال المدنية في السويد ملزم بواجب التعليم االلزامي وللتلميذ الحق في الحصول على التعليم .ال يأخذ قانون المدارس
دائما بعين االعتبار هذا الشيء في جميع األمور التي تتعلق بما إذا كان الطفل سيُمنح حق التغيب عن التعليم:
• طول مدة الغياب
• الوضع الدراسي للتلميذ
• إمكانية القيام بأشكال مختلفة بتوفير تعويض عن التعليم الذي خسره التلميذ
• مدة فترة غياب التلميذ
ماذا يحدث إذا كان الطفل متغيبا بالرغم من عدم الموافقة على اإلجازة؟
إن حامل حق الحضانة الذي ال يراعي كون التلميذ يلبي واجب التعليم اإللزامي يمكن أن يفرض عليه إحضار الطفل إلى المدرسة .يمكن أن يتم
الجمع بين فرض إحضار التلميذ مع غرامة عدم األداء.
إذا حصلتم على رفض لطلبكم وبالرغم من ذلك تختارون إبقاء التلميذ متغيبا عن المدرسة فستقوم البلدية بعمل بالغ عن الشعور بالقلق لدى إدارة
الخدمات االجتماعية .يعود سبب ذلك إلى أنكم بصفتكم حاملي حق الحضانة ال تطبقون القواعد المتعلق بواجب التعليم االلزامي للتلميذ وأنه يحق
للتلميذ الحصول على التعليم وأن الغياب يمكن أن يسبب تأثير كبير على استمرار التلميذ في ممارسة الدراسة .يتم تدوين الغياب أيضا على أساس أنه
غياب غير شرعي.

