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مدارس ابتدایی و متوسطە
آموزش اجباری در سوئد شامل تحصیل در مدرسه ابتدایی و متوسطه می شود که در مجموع  9سال طول می کشد و برای
سنین  7تا  61سالگی در نظر گرفته شده است .اکثر کودکان همچنین وقتی که  1سال دارند در مراکز پیش دبستانی هم حضور
می یابند .تحصیل در مراکز پیش دبستانی اختیاری است و در آن کودک برای دوره ابتدایی آماده می شوند.
شهر لینکوپینگ هم مدارس دولتی دارد و هم مدارس خصوصی (غیر دولتی) .غالبا کودکان در مدارس دولتی که در مجاورت
منزلشان است حضور می یابند .اما دانش آموزان و والدین آنها می توانند درخواست کنند که در مدرسه دولتی دیگری یا در
مدرسه ای غیر دولتی حضور یابند.
چنین درخواستی می بایستی از طریق خدمات اینترنتی انجام بگیرد برای دانش آموزانی که در آستانه شروع دوره پیش
دبستانی یا متوسطه (سال هفتم تحصیل اجباری) هستند .این اطالعات به چندین زبان ترجمه شده است و در این وب سایت
موجود است:

http://www.linkoping.se/Skola-barnomsorg/Grundskolor/Onskemal-om-skola/

برنامه آموزشی
برنامه آموزشی شامل  3بخش است .بخش اول ضوابط و تکالیف مدرسه را تعریف می کند ،در حالی که در بخش دوم اهداف جامع و
سیاست های آموزشی گنجانده شده است .بخش سوم برنامه آموزشی سرفصل تمامی دروس است.
سر فصل دروس همچنین شامل سطح معلومات مورد نیاز برای هر موضوع درسی است .الزامات هر درس مبتنی بر اهداف بلند مدت و
محتوای اصلی حوزه درسی می باشند .الزامات هر درس کمترین سطح معلومات را برای دانش آموزان در سال سوم تعریف می کنند و
همچنین سطح معلومات مورد نیاز برای کالسهای  ،C ،Aو  Eدر سال  6و  9آموزش را مشخص می کنند.
در سال سوم تحصیل ،الزامات و شرایطی برای پذیرش کمترین میزان معلومات در درس های ریاضیات و زبان سوئدی ،زبان سوئدی به
عنوان زبان دوم ،و همچنین علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد.
مراکز بهداشتی ویژه دانش آموزان
هدف مراکز بهداشتی ویژه دانش آموزان ارائه مراقبتهای پیشگیری و ارتقای سالمت افراد است .خدمات مراکز بهداشتی ویژه دانش آموزان
رایگان است و هر مدرسه یک پرستار مخصوص ،یک پزشک ،یک مشاور و یک روانشناس دارد .در زمانی که دانش آموزان در مدرسه
حضور دارند ،می توانند سه بار برای کنترل سالمت خود نزد افراد فوق الذکر بروند و همچنین معاینات سالمتی عمومی خود را نزد آنها
کنترل کنند .در این مراکز واکسن های خاص هم ارائه می شوند.
حمل و نقل مدرسه
مصافت بین منزل و مدرسه مشخص می کند که آیا کودک می تواند از امکانات حمل و نقل مدرسه استفاده کند یا خیر .مدیر مدرسه
مسئول امور مربوط به حمل و نقل مدرسه در حوزه خدماتی خود می باشد .همچنین تشخیص اینکه کدام یک از کودکان واجد شرایط
استفاده از خدمات حمل و نقل هستند بر عهده مدیر مدرسه است.
بیمه

شهرداری کودکانی را که در فعالیتهای سازماندهی شده توسط شهرداری لینکوپینگ شرکت می کنند تحت پوشش بیمه سوانح
قرار می دهد.
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اطالعات تماس
 اداره آموزش:سازمان مربوطه
Apotekaregatan 13 C :آدرس مراجعه
581 81 Linköping :آدرس پستی
013-66 33 00 :تلفن تماس
www.linkoping.se/sv/Skola-barnomsorg/Grundskolor/ :آدرس وب سایت
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