
 

 بلدية إلفيروم 
مدرسة للجميع مع نظرة للفرد!  –مدارس إلفيروم     

 

 

 

 

 

  21.06.2012إدارة البلدية بتاريخ عتمدت من قبل ا  
09.11.17وتم تعديلها إداريا بتاريخ   

  14.12.17إدارة البلدية باعتماد التعديل بتاريخ ت قام
 
 

المدرسي في  الخدمي للتالميذ قبل وبعد الدوامللعرض  الخاصة بالنظام البلدي الداخلية اللوائح  
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 الهدف

  

من الصف  ألطفال( هو عرض لSFO / فويعرض الخدمي للتالميذ قبل وبعد الدوام المدرسي )سنطلق عليه اختصار اإلسإن ال

التجارب التي تحفز النمو والتطور من خالل معايشة األمان والرعاية وهذا العرض بتوفير  ميزحتى الصف الرابع. ويتواألول 

 أطفال آخرين وكبار.  معطبيعي  تواجد

 

حتى الصف السابع. ومن الصف الخامس  عرض خدمي للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة فو هو أيضاينظام اإلس  

 

لبي احتياجات األطفال االبتدائية. والهدف من العرض أن ي   دارسالم ضمن نظامفو هو عبارة عن خدمة اختيارية يسوعرض اإل

خالل أوقات العمل  األطفالإلشراف على لتوفير اكذلك حاجة أولياء األمور  لبيي  إلى الراحة والنشاط والرعاية، كما أن العرض 

 االعتيادية. 

 

فو.  يبما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للتعليم وخطة العمل الخاصة باإلس سيفو بإلفيروموحدات اإلتم العمل بوي  

 

 

 

 .2 

 المكان واللعب

  

ة. تابعة للمدرساستخدام غرف أخرى  أيضا يمكنوفو خالل أوقات العمل، ييوجد في كل مدرسة غرفة أو عدة غرف تستخدمها اإلس

الخارجية في المدرسة  ساحاتفو. ويجب أن تكون الميلإلس أماكنويجب أن تقوم إدارة المدرسة بتهيئة األمور فيما يخص توفير 

ضع قيود حول لو حاالتفي بعض ال ت هناك ضرورةما إذا كانأفو. يعمل اإلس ساعاتمتاحة لالستخدام من قبل األطفال خالل 

في  الموجودين ر إمكانيات كافية للعب والنشاط لألطفالفي، فالبد من توبالمدرسة أو الخارجية فو للمرافق الداخليةياستخدام اإلس

فو. ياإلس  
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 التسجيل والقبول وشروط القبول

فالبد أن يكون صاحب العالقة تلميذا  فو في المدرسة التابع لها التلميذ. وللحصول على مقعديسإلالقبول في ا عادة ميت

سمى فو. ويجري التسجيل عن طريق النظام اإلداري للمدرسة والم  ياإلسنظام شملها يفي أحد الصفوف الدراسية التي 

 الرابط المباشرالدخول إلى  رعبأو  www.elverumskolen.no"فيسما" والمتاح على القائمة الرئيسية على موقع 

 . ةرسالة نصي /بأن الطلب قيد الدراسة على البريد اإللكتروني اتأكيدا باستالم الطلب وإشعاريتلقى أولياء األمور  .هنا

إلغاء المقعد أو إجراء تعديالت كيفية معلومات حول  5تجد أدناه بالفصل ، ووال يحتاج المرء لتقديم الطلب كل سنة

  عليه. 

 

 أبريل / نيسان 1آخر موعد للتسجيل هو 

 الموظفينعدد أبريل / نيسان بناء على المقاعد المتوفرة و 1قدم بعد يقوم مدير المدرسة بالنظر إلى الطلبات التي ت  

  فو. يباإلس ينالموجود
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 أوقات العمل والعطالت 

فو عادة كل أيام األسبوع من االثنين حتى الجمعة ما بين الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا. ولكن يسإلتعمل ا

فو مغلقة خالل ساعات تدريس الصفوف من ييمكن إجراء تعديالت على ساعات العمل االعتيادية من مدرسة لمدرسة. وتكون اإلس

 األول حتى الرابع. 

 

فو مغلقة في هذه األيام:يتكون اإلس  

قبل الموظفين.  نلإلعداد للعمل مخصص ت   حيث أيام خالل العام الدراسي 5●   

عشية عيد الميالد وعشية رأس السنة الجديدة.●   

خميس العهد. بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم األربعاء السابق ل●   

أربعة أسابيع كاملة خالل شهر يوليو / تموز(.  لمدة) 31و 30و 29و 28تكون مغلقة خالل األسابيع ●   

 

سيكون الجدول الزمني والمزود بالتواريخ التي ستكون الروضة فيها مغلقة بسبب اإلعداد للعمل من قبل الموظفين متوفرا عند 

 تبليغكم بتوفر العرض. 

 

 فو المختلفة، فقد تقوم البلدية بتوفير الخدمة بالتعاون بينيساإل وحداتفي  التي يتواجد فيها عدد قليل من األطفالوخالل الفترات 

وكحل بديل، فقد يتم تقليل ساعات  ولهذا فقد تكون بعض وحدات اإلسيفو مغلقة خالل العطالت المدرسية.  ،المدارس مختلف

   . قدر المستطاعوسيتم مراعاة احتياجات األطفال وأولياء األمور العمل. 

 

 

   

http://www.elverumskolen.no/
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 دفع تكلفة المقعد باإلسيفو وإلغاء المقعد

فو يس(. وتبدأ سنة اإلواجب الدفعقسطا  11بواقع فو يتعهد أولياء األمور بدفع تكلفة المقعد لمدة سنة )يسعند قبول مقعد اإل

 الجديدة في األول من أغسطس / أب. وتاريخ استحقاق القسط الشهري هو العشرين من كل شهر. 

 

سنة من عند التحول المقعد، ويتم تعديل معدالت الدفع عادة  الخاصة بتكلفة الدفع معدالتبتحديد  كل سنة إدارة البلدية تقوم
بداية من األول من أغسطس / أب.  عار الجديدةساألويبدأ العمل بديدة، ج لسنة تشغيل تشغيلال  

 

اإللغاء  من شهرقبل  عن طريق اإلخطاروذلك  ،فويسأبريل / نيسان يمكن إلغاء مقعد اإل –أغسطس / أب وفي الفترة ما بين 

أبريل / نيسان. ولكي تستطيع إلغاء المقعد، يجب عليك  1من الشهر. وال يمكن إلغاء المقعد بعد تاريخ  30في غضون تاريخ 
" عن طريقة بوابة التعريف الشخصي.فليت إسكوال الدخول إلى برنامج "فيسما  

 

غائه. ويمكن التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الدفع عدم إل في حالةفو غير المستخدم يويجب دفع التكلفة الكاملة لمقعد اإلس

إرفاق شهادة طبية.  يجبالمرض.  ظروف فو لمدة شهر أو أكثر بسببيسفي حالة عدم تمكن الطفل من استخدام مقعده باإل  
 

ي العرض مقعد التلميذ ف ىلغشهرين بعد إرسال إنذار الدفع، يسقط الحق وي   فترةتبقي مستحقات دفع متأخرة لوفي حالة 

الخدمي قبل وبعد الدوام المدرسي بشكل فورى. وعند دفع األقساط الشهرية بعد تاريخ االستحقاق، يتم إضافة قيمة فائدة 

 التأخير والتي تحددها وزارة المالية كل ستة أشهر. كما يتم فرض غرامة عند إرسال إنذار بالدفع.  
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 العمالة واإلدارة

فو مدير يومن المفضل أن يكون لدى كل إسجزء من نشاطات المدرسة وتخضع إلشراف مدير المدرسة.  هوفو ياإلسنظام 
عن اإلدارة اليومية. ويجب إعطاء أهمية لهذا األمر عند تعيين الموظفين  ومسؤوالقسم حاصل على تعليم في مجال التربية 

 الجدد. 
 
روم على عدد األطفال وحجم العروض المقدمة. ومن الممكن تعزيز فو بالفييساإل وحداتالعمالة األساسية في  حجم عتمديو

احتياجات خاصة للرعاية واإلشراف.  لديهم أطفالوجود فو على خلفية ياإلس وحدات لة في إحدىمالعا  
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 التأمين

لفيروم. إاالبتدائية والمتوسطة بسري على التالميذ بالمدارس ذي يالتأمين ال لنظامفو وفقا يسيتم التأمين على األطفال في اإل  
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 نظام الطعام 

تقديم على األقل وجبة طعام مشتركة  يومياالغذاء الصحي. ويجري هناك اهتمام بفو، ويطفال في اإلسلأل تم توفير طعاما متنوعاي
. اكهة للتالميذوف  
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 اللجان والتمثيل 

 
 

فو. يسوالتي لديها الحق في اإلدالء برأيها في كل القضايا المتعلقة باإل ،هناك إدارة لشئون التشغيل في كل مدرسة ابتدائية أو إعدادية
أولياء األمور  التشغيل. ويمكن أن تقوم المدرسة بالدعوة لحضور اجتماعات شئون من قانون التعليم تشكيل إدارة 11-1المادة  ناولوتت

و. فيسحول اإل  
 

 .10 

 التبليغ عن األمور الصحية

تواجده في  يخص األمور الخاصة حول صحة الطفل والتي قد يكون لها أهمية فيما حوللدى أولياء األمور المسؤولية عن اإلعالم 
فو. ياإلس  

 


