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 تعریفات
سنوات في المقام األول. تعمل روضة األطفال  5 - 1تستقبل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  روضة األطفال 

 استناداً إلى الخطة التعلیمیة لریاض األطفال، وھي تغطي الرعایة والتنشئة والتعلم.
 

في نشاط سنوات وھي جزء مدمج  5 - 3ھي روضة أطفال مجانیة تُقدم لألطفال بین سن  روضة األطفال العامة 
 ساعة في العام. 525روضة األطفال. تنطوي روضة األطفال العامة على 

 
سنوات في المقام األول. غالباً ما تتم رعایة  5 - 1تستقبل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین دار الرعایة التربویة 

روضة األطفال ھو ما یستند األطفال في بیئة منزلیة، ویكون النشاط بمجوعات صغیرة. ویكون المنھج الدراسي ل
 علیھ النشاط.

 
 ھي أنشطة یتم إدارتھا بواسطة مسؤول رئیسي آخر غیر البلدیة.روضة األطفال المستقلة ودار الرعایة التربویة إن 

 
یعني أن تقوم عدة عائالت بالمشاركة في رعایة أطفال بعضھم البعض. ویُمكن أن یكون النظام متعدد العائالت  إن

ھذا النوع من اإلشراف أحد البدائل المتاحة لآلباء واألمھات الذین یعملون بدوام جزئي، وذلك لكي یتم رعایة 
 أطفالھم خالل فترة محددة.

 

 أوقات العمل
. تُقدم دور الرعایة التربویة أنشطة 18.00 - 06.30العام من الساعة تُقدم ریاض األطفال أنشطة یومیة على مدار 

. ویكون النشاط مغلقاً خالل أیام العطل 18.00 - 6.30لعشرة ساعات في الیوم ولدیھا مواعید مرنة بین الساعة 
 الرسمیة ولیلة عید المیالد ولیلة رأس السنة ولیلة عید منتصف الصیف.

 

 الحق في ارتیاد روضة األطفال ودور الرعایة التربویة

 تُقدم ریاض األطفال ودور الرعایة التربویة لألطفال بدایة من سن عام ممن یكون أولیاء أمورھم
 یعملون أو یدرسون -
 في إجازة الوالدین مع طفل آخر -
 عاطلون عن العمل وباحثون نشیطون عن العمل -
 ض المرضفي إجازة مرضیة أو یحصون على تعوی -

 ً  تُقدم روضة األطفال ودور الرعایة التربویة أیضا
 من قانون المدارس 5، المادة 8لألطفال من سن عام مع احتیاجاتھم الخاصة بموجب الفصل  -
 من قانون المدارس 7، المادة 8األطفال الذین یحتاجون إلى دعم خاص، بموجب الفصل  -

 

 ودور الرعایة التربویة إذایحق لألطفال الحصول على مكان في روضة األطفال 
 كانوا یعیشون في السوید ومسجلین في سجالت قید النفوس في مدینة سولنا -
 كانوا أطفال طالبي لجوء وأطفال ذوي تصریح إقامة مؤقت في السوید ویعیشون في مدینة سولنا -
أطفال آلباء وأمھات من مواطني االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة وغیر مسجلین في  -

 سجالت قید النفوس في السوید إال أنھم یعیشون في مدینة سولنا
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تستقبل دور ریاض األطفال التابعة للبلدیة األطفال من البلدیات األخرى شریطة توافر المكان، إذا كان ھناك أسباب 
خاصة لذلك. بشرط أن تقوم البلدیة التي یعیش فیھا األطفال بالتوقیع على اتفاقیة مع مدینة سولنا بشأن التعویض 

 المالي مقابل تقدیم المكان.

 مكان في بلدیتین
األطفال الذین لدیھم مكان في أحد ریاض األطفال أو أحد دور الرعایة التربویة في بلدیة أخرى ال یُقدم لھم مكان إن 

 في نفس الوقت في مدینة سولنا. 

 روضة األطفال العامة
 ساعات في الیوم بحد 3یُقدم لكافة األطفال الذین ھم بعمر ثالثة إلى خمسة سنوات روضة أطفال عامة مجانیة لـ 

ساعة في األسبوع بحد أقصى. وتتبع روضة األطفال العامة مواعید العام الدراسي وتغلق أبوابھا خالل  15أدنى، و 
 عطلة الخریف وعطلة عید المیالد وعطلة الریاضة وعطلة عید الفصح والعطلة الصیفیة.

 ضمان المكان
ال، فإنھ سیُعرض علیھم مكان في أحد ریاض بالنسبة ألولیاء األمور الذین قاموا بتسجیل حاجتھم إلى روضة األطف

األطفال التابعة للبلدیة في غضون أربعة أشھر من التسجیل. وھذا یعني أنھ إذا كان الطفل یحتاج إلى المكان في شھر 
مارس / آذار، فإن آخر موعد ینبغي على أولیاء األمور فیھ تسجیل الطفل في طابور االنتظار ھو شھر نوفمبر / 

 ني.تشرین الثا
 

وتجدر اإلشارة إلى أن ریاض األطفال المستقلة ودور الرعایة التربویة ال یسري علیھا فترة االنتظار ألربعة أشھر 
الخاصة بضمان المكان. إذا اختار ولي األمر تسجیل الطفل في طابور االنتظار في ریاض األطفال المستقلة أو دور 

تكون أطول من أربعة أشھر ویعتمد ھذا على الموعد الذي یكون فیھ الرعایة التربویة، فیُمكن لفترة االنتظار أن 
 المكان شاغراً. 

 طلب التقدیم
یقوم ولي األمر بتقدیم طلب الحصول على مكان إلى ریاض األطفال ودور الرعایة التربویة التابعة للبلدیة والمستقلة 

 في مدینة سولنا. 
 

یصل إلى خمسة خیارات بالترتیب حسب األفضلیة. ویُمكن أن یتم المزج وتتاح ألولیاء األمر اإلمكانیة للتقدیم فیما 
بین الخیارات لتشمل على سبیل المثال روضة أطفال تابعة للبلدیة، ودار للرعایة التربویة، وروضة أطفال مستقلة. 

صول على ن یتم الحویُمكن لولي األمر تغییر خیاراتھ من األنشطة التابعة للبلدیة واالحتفاظ بتاریخ التقدیم إلى أ
عرض المكان المسجل. كما یُمكن لولي األمر تغییر خیاراتھ من األنشطة المستقلة، ولكنھ یحصل في ھذه الحالة 

على تاریخ جدید للتقدیم. ولكي یكون الطفل مشموالً ببرنامج ضمان المكان، فإنھ ینبغي على ولي األمر التقدیم في 
 تابعاً للبلدیة.خیار واحد على األقل شریطة أن یكون 
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 طابور االنتظار، والدور، ودعوة الحصول على مكان
یحصل األطفال على مكان في أحد ریاض األطفال التابعة للبلدیة في غضون أربعة أشھر من التسجیل للحاجة إلى 

 روضة لألطفال.
 

 یتم توزیع األماكن في روضة األطفال ودار الرعایة التربویة في كل منطقة وفقاً لما یلي: 
 

 من قانون المدارس. 14، المادة 8األطفال الذین لدیھم حاجة خاصة إلى الدعم لتطویرھم وفقاً للفصل  .1
 األطفال الذین لدیھم أشقاء أو شقیقات في روضة األطفال أو في دار الرعایة التربویة. .2
األطفال الذین لدیھم وقت انتظار طویل ویرتادون أحد ریاض األطفال أو أحد دور الرعایة التربویة في  .3

 ، ویرغبون بالتبدیل لروضة أطفال أو لدار للرعایة التربویة في منطقتھم.1سولنا، خارج منطقتھم 
، ار للرعایة التربویةاألطفال الذین لدیھم وقت انتظار طویل، ولیس لدیھم مكان في روضة لألطفال أو د .4

 والمشمولین ببرنامج ضمان المكان.
األطفال الذین لدیھم وقت انتظار طویل، ولیس لدیھم مكان في روضة لألطفال أو دار للرعایة التربویة،  .5

 والذین رفضوا عرض الضمان.
األطفال الذین لدیھم وقت انتظار طویل، ولدیھم مكان في روضة لألطفال أو دار للرعایة التربویة، في  .6

 منطقتھم ویرغبون بتغییرھا.
 

یتم احتساب وقت االنتظار بدایة من تاریخ استالم الطلب. عندما یكون ھناك العدید من األطفال الذین لدیھم وقت 
ھو ما یُؤخذ في االعتبار. ویحصل األطفال األكبر سناً على أولویة الحصول على االنتظار نفسھ، فإن تاریخ المیالد 

 المكان.
 

إذا كان ولي األمر یخطط لالنتقال إلى سولنا ویرغب بالحصول على مكان لطفلھ في أنشطة رعایة األطفال (مكان 
و عقد شراء. ویتم احتساب وقت في روضة األطفال أو دار الرعایة التربویة)، فإنھ یحتاج إلى إرفاق عقد إیجار أ

االنتظار بدایة من الیوم الذي یتم فیھ استالم الطلب المكتمل. ینبغي أن یكون الطفل مسجالً في سجالت قید النفوس 
 في سولنا قبل أن یبدأ ارتیاد روضة األطفال في البلدیة. 

 
قام ولي األمر برفض عرض یُمكن أن یُصبح عرض الضمان إلى مدرسة أخرى غیر المدرسة المرغوبة. إذا 

الضمان فإن ضمان المكان ال یعد ساریاً. یتم تقدیم األماكن لألطفال الذین لدیھم ضمان المكان قبل األطفال الذین ھم 
 بال ضمان للمكان. 

 
إذا لم یكن من الممكن تقدیم المكان في غضون أربعة أشھر تقویمیة في أي من الخیارات المرغوبة، فإن یتم عرض 

 مكان في روضة أطفال أخرى على الطفل.

 عرض المكان
یحصل أولیاء األمر على عروض لألماكن یُمكنھم قبولھا أو رفضھا. وینبغي على ولي األمر تقدیم رد على العرض 

غضون خمسة أیام عمل. في حال عدم قیام ولي األمر بالرد، فإن ھذا یعني أنھ رفض المكان، ومن ثم فإنھ  المقدم في
 یخسر ضمان المكان. 

 قبول المكان الذي تم عرضھ
أن في حالة رغبة ولي األمر ب إذا قام ولي األمر بقبول المكان المعروض، فإن الطفل یفقد مكانھ في طابور االنتظار.

بور االنتظار للحصول على مكان في روضة أطفال أخرى أو دار أخرى للرعایة التربویة، فإنھ ینبغي یكون في طا
 أن یتم تقدیم طلب جدید. 

                                                 
 وفقاً للتقسیم الخاص بلجنة شؤون األطفال والتعلیم1
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 رفض المكان الذي تم عرضھ
إذا قام ولي األمر برفض العرض المقدم لروضة أطفال تابعة للبلدیة فلن یعد ضمان المكان ساریاً لكن تُتاح اإلمكانیة 

 لبقاء في طابور االنتظار. الستمرار ا
 

 بعد رفض ثالثة عروض یفقد الطفل مكانھ في طابور االنتظار وینبغي أن یتم تقدیم طلب جدید. 
 

 تستقبل ریاض األطفال ودور الرعایة التربویة األطفال بشكل مستمر على مدار العام.

 طلب تغییر روضة األطفال أو دار الرعایة التربویة
كان .في روضة لألطفال وقام ولي األمر بالتقدم بطلب للتغییر إلى روضة أطفال أخرى أو دار إذا كان لدى الطفل م

أخرى للرعایة التربویة فال یكون ضمان المكان ساریاً. یحصل مقدم الطلب على وقت جدید لالنتظار من تاریخ 
 وصول الطلب.

 
إذا قام أحد أولیاء األمر بإعادة التسجیل في طابور االنتظار فإنھ یتم عرض مكان علیھ في الخیار األول في ترتیب 
الخیارات المقدمة، وقام برفض المكان فإن الطفل یخسر مكانھ في الطابور لكافة الخیارات. وبعد رفض العروض 

 مكانھ في طابور االنتظار لكافة الخیارات.ثالثة مرات، ألي من خیاراتھ المقدمة، فإن الطفل یفقد 
 

 االستفادة من المكان
یتم البدء في المكان في غضون ثالثة أسابیع من تاریخ الحصول على المكان، وإال یتم خسارة المكان. إذا كان لم یتم 

 االستفادة من المكان لمدة تزید عن شھرین فلدى مدینة سولنا الحق في إنھاء الحق في االستفادة من المكان كتابیاً.
 

 م أشقاء حدیثي الوالدةوقت الحضور ألطفال روضة األطفال الذین لدیھ
ساعة بحد  30لدى أطفال روضة األطفال الذین یكون والدیھم في إجازة الوالدین الحق في الحصول على مكان لمدة 

أقصى في األسبوع خالل العام الدراسي. وخالل أسابیع اإلجازة والعطلة الصیفیة وعطلة الخریف وعطلة عید 
لذین یكون والدیھم في إجازة الوالدین الحق في الحصول على مكان لمدة المیالد وعطلة عید الفصح فإن لألطفال ا

 ساعة في األسبوع بحد أقصى. ویدخل التغییر حیز التنفیذ بعد شھر من والدة األخ/األخت. 15
 

 وقت الحضور ألطفال روضة األطفال الذین یكون والدیھم باحثین عن عمل
ساعة بحد  30باحثین عن عمل الحق في الحصول على مكان لمدة لدى أطفال روضة األطفال الذین یكون والدیھم 

أقصى في األسبوع خالل العام الدراسي. وخالل أسابیع اإلجازة والعطلة الصیفیة وعطلة الخریف وعطلة عید 
 15المیالد وعطلة عید الفصح فإن لألطفال الذین یكون والدیھم باحثین عن عمل الحق في الحصول على مكان لمدة 

 في األسبوع بحد أقصى. ویُمكن أن یتم تغییر ذلك بشكل مؤقت بعد التشاور مع مدیر روضة األطفال. ساعة
 

 الرسوم
وتكون الرسوم ساریة الدفع بدایة من  شھر في العام لروضة األطفال ودار الرعایة التربویة. 12یتم دفع الرسوم لـ 

 تاریخ الحصول على المكان المنصوص علیھ في العقد. 
 

 ند الرسوم على:وتست
الدخل اإلجمالي لألسرة (األسرة التي تعیش في العنوان المسجل فیھ الطفل في سجالت قید النفوس)،  •

 بغض النظر عن العالقة األسریة. 
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عدد األطفال في األسرة الذین لدیھم مكان في روضة األطفال، أو دار الرعایة التربویة، أو دار رعایة  •
 ات الفراغ.أطفال المدارس، أو نادي أوق

 وقت حضور الطفل في روضة األطفال. •
 رسوم مخفضة لروضة األطفال العامة من سن ثالثة أعوام. •

 
 یتوجب على ولي األمر تحدیث دخلھ مرة واحدة في العام. 

 الحد األقصى للرسوم
تُطبق مدینة سولنا الحد األقصى للرسوم لروضة األطفال ودار الرعایة التربویة ودار رعایة أطفال المدارس ونادي 

أوقات الفراغ. إن الحد األقصى للرسوم یعني أن الرسوم مرتبطة بالدخل مع حد أقصى للرسوم للطفل. یتم تحدید 
 ھ بواسطة مجلس البلدیة.الحد األقصى للرسوم في كل عام، ویتم اتخاذ القرار بشأن

 
عندما یكون لدى ولي األمر طفلین أو أكثر في روضة األطفال أو في دار رعایة أطفال المدارس، فإن 

األشقاء/الشقیقات یحصلون على خصم. ویتم دفع مبلغ أكبر للطفل األصغر ومبلغ أقل للطفل األكبر سناً. إذا كان 
 أولیاء األمر یدفعون فقط لثالثة أطفال. األطفال أربعة في روضة األطفال أو في دار رعایة أطفال المدارس، فإن

 
 من الدخل %3 :1الطفل 
 من الدخل %2 :2الطفل 
 من الدخل  %1 :3الطفل 
 : دون أیة رسوم4الطفل 

 
، وھكذا. ویسري ھذا على أنشطة 2، والطفل الذي فوقھ یُحتسب كالطفل 1یتم احتساب الطفل األصغر بأنھ الطفل 

ویتم  2المستقلة. یتم التنویھ على الرسوم على الموقع اإللكتروني الخاص بمدینة سولناریاض األطفال التابعة للبلدیة و
 تحدیثھا باستمرار.

 
 إذا لم تقم األسرة بتقدیم بیانات الدخل الخاص بھا، فإنھ یتم دفع الحد األقصى لرسوم رعایة الطفل.

 
على ولي األمر الذي یعیش بمفرده، أو على ولي وینطبق تعبیر األسرة ھنا على كال الوالدین الذین یعیشون معاً، أو 

 األمر الذي یعیش مع زوج/زوجة/شریك/متعایش ومسجل في سجالت قید النفوس في نفس العنوان.
 عندما ال یكون كال الوالدین یعیشان معاً ولدیھم حضانة مشتركة فإن كالھما یكون مسؤوالً تضامنیاً عن دفع الرسوم.  

 مستویین للرسوم
 30ھناك مستویین للرسوم، بدوام جزئي وبدوام كامل. فالدوم الجزئي یعني الحضور في روضة األطفال حتى 

ساعة في األسبوع. عندما یحضر الطفل لمدة  30ساعة في األسبوع. والدوام الكامل یعني الحضور لمدة تزید عن 
تي ینبغي دفعھا مقابل الحضور بدوام من الرسوم ال %75ساعة في األسبوع یقوم ولي األمر بدفع  30تصل إلى 

 كامل في روضة األطفال.

 تغیر ظروف األسرة
في حال تغیر األوضاع األسریة، فإنھ ینبغي على أولیاء األمر اإلعالم بذلك واإلعالم ببیانات الدخل الجدیدة لمدینة 

 سولنا. 
 

الجدید  ون ساریة بدایة من الشعر التالي للدخلفي حال تغیر البیانات التي تستند إلیھا الرسوم فإن الرسوم الجدیدة تك
 أو الظروف األسریة الجدیدة.

                                                 
2 forskoleverksamhet-for-skola/forskoleverksamhet/avgifter-https://www.solna.se/sv/forskola/ 
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 سعر مخفض لألطفال في روضة األطفال العامة
ساعات في الیوم بحد  3یُقدم لكافة األطفال الذین ھم بعمر ثالثة إلى خمسة سنوات روضة أطفال عامة مجانیة لـ 

ساعة في األسبوع بحد أقصى. یتم إدارة روضة األطفال العامة خالل العام الدراسي، أي أن روضة  15أدنى، و 
األطفال العامة ال تكون متاحة خالل العطل. وبالنسبة لألطفال الذین یرتادون روضة األطفال العامة، ولكن لجیھم 

 3ن العام الذي یبلغ فیھ الطفل أغسطس م 1مزید من ساعات الحضور، فإنھ یتم عمل خصم معیاري بدایة من 
 من مبلغ الحد األقصى للرسوم. %25أعوام. ومن ثم فإنھ یتم خصم 

 سنة ویحتاجون إلى دعم خاص 5 - 1رسوم مخفضة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
فال أو دار األطبالنسبة لألطفال الذین تم تقییم حالتھم من قبل مدینة سولنا بأنھم في حاجة إلى دعم خاص فإن روضة 

 ساعة/األسبوع. 15الرعایة التربویة تكون مجانیة لـ 

 الفاتورة
في حالة الحضانة المشتركة یُمكن لكل ولي لألمر الحصول على فاتورة خاصة بھ تستند إلى دخل األسرة، إذا قام 

 كال ولیا األمر بطلب ذلك. ینبغي أال یتجاوز إجمالي مبلغ الفاتورة الحد األقصى للرسوم.
 

 یتم أخذ رسوم التذكیر الكتابي بالدفع بواسطة المدینة استناداً إلى االتفاق ووفقاً للتشریعات المعمول بھا. 
 

في حالة التأخر في الدفع، یتم احتساب الفائدة على الدفع المتأخر من تاریخ االستحقاق بموجب قانون الفائدة حتى یتم 
 الدفع بالكامل. 

 عدم الدفع
الذي ال یكون قادراً على دفع الرسوم االتصال في أقرب وقت ممكن بإدارة األطفال والتعلیم  ینبغي على الشخص

لالتفاق على تاریخ دفع جدید أو خطة للدفع. في حالة عدم دفع الفاتورة، یتم إنھاء استفادة الطفل من المكان، ما لم 
 .7، المادة 8تكن ھناك أسباب خاصة بموجب الفصل 

 
ن جدید قبل أن یقوم ولیا األمر بسداد مبلغ الدین بالكامل المنصوص علیھ في خطة الدفع، وقاموا وال یتم تقدیم مكا

 ).SoLمن قانون الخدمات االجتماعیة ( 6بالتقدم للحصول على المعونة االقتصادیة وفقاً للمادة 
-  
-  
-   

 
 ى مكان قد سداد المبلغ.وال یحصل األشقاء/الشقیقات الذین یرغبون بالحصول على مكان في روضة األطفال عل

 
في حالة عدم الدفع یتم إرسال طلب لتحصیل الدین وفقاً لقانون تحصیل الدیون. یتم احتساب تعویض التكلفة وفقا 

 للقانون واللوائح المعمول بھا.
 

 تغییر بیانات الدخل ووقت الحضور

 تغییر/تحدیث بیانات الدخل
ینبغي إعالم مدینة سولنا في حالة حدوث أیة تغیرات في البیانات الخاصة بالدخل الخاص باألسرة. ویكون التغییر 

ساریاً من الشھر التالي من وصول البیانات الجدیدة إلى مدینة سولنا. وحتى إذا لم یحدث أیة تغیرات في دخل 
ة في العام. إذا لم یتم تحدیث الدخل بعد طلب ذبك والتذكیر األسرة، فإنھ ینبغي أن یتم تحدیث بیانات الدخل مرة واحد

بھ فسوف یتم احتساب مبلغ الرسوم التالي لروضة األطفال أو دار الرعایة التربویة أو دار رعایة أطفال المدارس أو 
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ھ الطفل، ینادي أوقات الفراغ وفقاً لحد األقصى للرسوم. وبالنسبة لألشخاص المسجلین في نفس المنزل الذي یعیش ف
 فإنھ ینبغي علیھم اإلبالغ بشأن دخلھم، بغض النظر عن العالقة األسریة. 

 تغییر وقت الحضور
یقوم أولیاء األمر بإجراء تغییرات في وقت الحضور في حالة التغییرات الدائمة فقط، على سبیل المثال في حالة 

تغیر ظروف العمل أو الدراسة. وتجدر اإلشارة إلى أن وقت حضور الطفل في روضة األطفال یُؤثر على الرسوم 
 في روضة األطفال.

 
ة قبل أسبوعین بحد أدنى من بدء دخول التغییر حیز التنفیذ. وخالل وینبغي أن یتم تسجیل أوقات الحضور الجدید

إجازة الطفل في اإلجازة الصیفیة، أو إجازة عیج المیالد، أو تغیب قصیر األمد فإنھ ینبغي أن یتم إعالم روضة 
 األطفال مباشرة بوقت الحضور.

 

 إنھاء االستفادة من المكان/ إلغاء المكان
ھاء االستفادة من المكان ھي شھر بغض النظر عن ما إذا كان الطفل یرتاد روضة أطفال إن فترة االنتظار قبل إن

تابعة للبلدیة أم مستقلة. وخالل فترة االنتظار قبل إنھاء االستفادة من المكان تقوم األسرة بدفع الرسوم كالمعتاد، 
االنتظار قبل إنھاء االستفادة من  بغض النظر عن استخدام الطفل للمكان أو عدم استخدامھ لھ. یتم احتساب فترة
 المكان بدایة من یوم تلقي طلب إلغاء المكان/طلب إنھاء االستفادة من المكان.

 
إذا قام ولي األمر بإلغاء المكان الخاص بالطفل، لكنھ یرغب بالحصول على مكان جدید في غضون أربعة أشھر، 

مكان طوال الفترة. یتم خصم الرسوم بأثر رجعي لألشھر التي لم فإنھ یتم احتساب األمر كما لو أنھ تم االستفادة من ال
 یستفد فیھا الطفل من المكان. وتكون الرسوم الساریة خالل تلك الفترة ھي نفس الرسوم التي كانت ساریة قبلھا.

 
داخل سولنا فلیس ھناك حاجة إلى إنھاء االستفادة من المكان/ إلغاء المكان ویسري  حالة تغییر روضة األطفالفي 

 ھذا بغض النظر عما إذا كان ھذا التغییر من نشاط تابع للبلدیة إلى نشاط مستقل أو العكس.
 

مكان لألطفال الذین سیبدأون ارتیاد صف ما قبل بدء المدرسة بواسطة یتم إجراء إنھاء االستفادة من المكان/ إلغاء ال
 أغسطس. 1إدارة شؤون األطفال والتعلیم. یتم إنھاء االستفادة من المكان/ إلغاء المكان بدایة من 

 إنھاء االستفادة من المكان/ إلغاء المكان من مدینة سولنا
إذا تغیب طفل عن روضة األطفال أو دار الرعایة التربویة دون أن یقوم ولي األمر باإلبالغ عن الغیاب، فإنھ یُمكن 

وبعد ذلك یكون لدى مدینة سولنا الحق في إنھاء  للطفل االحتفاظ بالمكان لفترة تصل إلى شھرین بحد أقصى.
یُمكن أن یتم إنھاء االستفادة من المكان/ إلغاء المكان إذا لم یقم االستفادة من المكان/ إلغاء المكان للطفل كتابیاً. كما 

. إذا تم إنھاء 7، المادة 8ولي األمر بدفع الفواتیر التي تلقاھا، ما لم تكن ھناك أسباب خاصة بموجب الفصل 
عالم شھر، ویتم اإل االستفادة من المكان/ إلغاء المكان بواسطة مدینة سولنا، فإن فترة االنتظار قبل إلغاء المكان ھي

 بذلك كتابیاً.
 

 االنتقال من سولنا
عند االنتقال من سولنا یُمكن للطفل االحتفاظ بمكانھ في روضة األطفال لمدة شھر بحد أقصى، ویتم احتساب ھذا 

 الشھر بدایة من تاریخ تسجیل العنوان الجدید في سجالت قید النفوس.
 

https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/avgifter-for-forskoleverksamhet/plats-i-ko/
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 معالجة البیانات الشخصیة
البیانات الشخصیة التي قام ولي األمر بكتابتھا لألعمال اإلداریة الضروریة في  إدارة شؤون  سوف یتم استخدام

 ).PULاألطفال والتعلیم. تتم معالجة البیانات وفقا ألحكام قانون البیانات الشخصیة (
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