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کودکان و نوجوانان 

دارای معلولیت 

۷ تا ۲۰ سال

از زمانی که کودک شما یک ساله می شود، می تواند به 

کودکستان برود. بازی در فعالیت های کودکستان نقش مهم 

دارد. از زمانی که کودک شش ساله می شود، می تواند به صنف 

آمادگی برود. هم کودکستان و هم صنف آمادگی اختیاری است. 

همه کودکان در سن هفت سالگی شامل مکتب ابتدایی می 

شوند. حاضری در این دوره حتمی و تحصیل از صنف اول تا 

نهم، یعنی به مدت نه سال اجباری است.

بعد از این دوره ی اجباری، اکثر جوانان در لیسه به مدت 

سه سال ادامه ی تحصیل می دهند.  تازه واردانی که اقامه ی 

سویدن را دریافت کرده اند، تا بیست سالگی و پناهجویان تا 

هجده سالگی می توانند شامل لیسه شوند. البته برای شمولیت 

به لیسه داشتن شهادت نامه ی دوره ی متوسطه یا نمره ی 

کامیابی در یک عده مضامین شرط است. لیسه نوجوانان را برای 

شمولیت به دانشگاه و یا بازار کار آماده می کند.



همه کودکان باید دوره ی ابتدایــی و متوسطه را سپری کنند.
مکتب ابتدایی و متوسطه در سویدن اجباری است. همه 

کودکان این دوره را به مدت نه سال می گذرانند. بیشتر کودکان 

صنف اول را در نیمه ی  خزانی سالی که هفت ساله می شوند 

آغاز می کنند.  هر سال  تعلیمی متشکل از دو بخش است: نیمه 

ی خزانی و نیمه ی بهاری.  اگر فرزند شما معلول باشد، شامل 

مکاتب  ویژه می شود. معلومات بیشتر را در این مورد می 

توانید از جزوه ی مکاتب ویژه دریافت کنید.

عالوه بر مکاتب عادی مکاتب ویژه نیز وجود دارند. این 

گزینه ایست برای کودکانی که دچار یک یا چند نوع معلولیت 

استند، برای مثال ناشنوایان و یا چند معلولیت گوناگون. تعلیم و 

آموزش به روشنی با نیاز شاگردان مطابقت داده شده. دوره ی 

مکاتب ویژه ده ساله است.

آموزش در دوره ی ابتدایی و متوسطه رایگان است. شما 

در برابر کتاب، قلم، مواد درسی و حتی غذایی که در جریان 

روز می خورید، هیچ پولی پرداخت نمی کنید. غذای مدرسه 

هم رایگان است. دنش آموزان باید به کتابخانه، خدمات صحی 

مکتب و رهنمایی برای ادامه و انتخاب رشته ی تحصیل دسترسی 

داشته باشند.



موزشی
آ
اهداف مشترک ا

در میان مکاتب دولتی و خصوصی انتخاب با شماست. معیار 
های آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی یک سان و برنامه ها 

و  شیوه های تدریسی تعین شده ی وزارت  تعلیم و تربیه است.

فرزند شما در مکتب نه تنها آموزش می بیند، بلکه مفاهمه و 

برخورد با دیگران را نیز تمرین می کند. کودکان باید به اطرافیان 

خود احترام بگذارند. آنان باید بیاموزند که همه آدم ها بدون 

در نظرداشت معیوبیت، جنسیت، عالیق سیاسی، مذهبی و 

جنسی از حقوق مساوی برخوردار اند. دموکراسی و  حقوق بشر  

همان طوری که در  تمام جامعه حکمفرما است، در  مکتب نیز 

حکمفرما است.

آیا زبان مادری فرزند شما زبانیست غیر از سویدنی؟ آیا شما 

در خانه به زبان غیر از  سویدنی حرف می زنید؟  در این صورت 

فرند شما حق دارد از درس های زبان مادری برخوردار شود. زبان 

مادری می تواند به حیث زبان منتخب شاگرد باشد و یا زیر نام 

درس زبان مادری خارج از ساعات درسی به شاگرد تدریس شود.

غاز می شود
آ
نمره گرفتن از صنف ششم ا

از صنف ششم بعد از امتحان در هر مضمون به فرزند شما 

نمره داده می شود.  به همین ترتیب در امتحانات هر نیمه 
ی سال نمراتی را که شاگرد در هر مضمون دریافت می کنند، 

شامل شهادتنامه ی نهایی صنف نهمش  می شود. شهادتنامه 

سندییست برای نتیجه گیری بهتر از آموخته های فرزند شما در 

مقایسه با معیار های  تدریسی.  برای شاگردانی که در رسیدن 

به نمره ی کامیابی دچار مشکل می شوند، کمک اضافی صورت 

می گیرد. 

بر اساس همین شهادتنامه فرزند شما شامل لیسه می شود. 

برای شمولیت در لیسه شاگرد حد اقل باید در هشت مضمون و 

برای انتخاب رشته  ای  که می تواند  به دانشگاه ختم شود در 

دوازده مضمون نمره کامیابی داشته باشد. 

نمراتی که در هر مضمون داده می شود،  شش درجه دار:  

E ،D ،C ،B ،A  و F.  بلند ترین نمره A و پایین ترین نمره ی 

کامیابی E می باشد.  F  نمره ی ناکامی است.



شما و فرزند تان در هر نیمه ی سال تعلیمی مالقاتی دارید 

با معلم فرزند تان. این مالقات به نام جلسه ی رشد شاگرد یاد 

می شود. در این جلسه راجع به چگونگی وضعیت فرزند تان در 

مکتب صحبت می شود.  شما و فرزند تان با ابراز نظر های تان 

می توانید در رشد بعدی فرزند تان تاثیر گذار باشید و همچنین 

مشوره هایی را دریافت کنید که شما خود تان جطور می توانید 

در رشد فرزند تان سهم بگیری.

معیار های درسی تعین کننده ی نمرات است
مکتب معیار هایی دارد که هر شاگرد برای به دست آوردن 

نمره ی کامیابی باید آن را پوره کند. این معیار ها در همه 
مکاتب یک سان اند. اگر شاگرد این معیار ها را پوره نمی کند، 

مستحق کمک اضافی می شود.

از صنف سه به بعد در بخشی از مضمامین امتحانات 

سرتاسری گرفته می شود. این امتحانات که سوال هایش در هر 

مضمون در سراسر سویدن یک سان است، زمینه ایست برای 

قضاوت منصفانه در مورد سطح دانش شاگردان. 

مقررات مهم در دوره ی ابتدایــی و متوسطه
تحصیل در این دو دوره اجباری وحاضری در درس ها برای 

یادگیری الزمی است. 

شما به عنوان ولی شاگرد مسئولیت دارید که مراقب حاضری 

فرزند تان باشید. شاگردان از روز دو شنبه تا جمعه در مکتب 

و شنبه و یکشنبه و روز های تعطیل را رخصت می باشند. در 

تابستان و کرسمس شاگردان رخصتی دراز مدت دارند.

اگر فرزند شما به رخصتی نیاز دارد، و یا اگر شما می خواهید 

که فرزند تان از یک بخش درس ها معاف شود، به مدیر مکتب 

مراجعه کنید. البته شما برای این درخواست تان باید دلیل 

محکم داشته باشید و این عمل شما به رشد و جریان آموزش 

فرزند تان صدمه نزند.

اگر فرزند شما بدون اطالع قبلی غیر حاضری می کند، مکتب 

باید همروزه شما را در جریان قرار بدهد. چنین غیرحاظری ها 

درج شهادتنامه هم می شوند.

معیار ها و ارزش های اجتماعی نیز در جریان تدریس به 

شاگردان آموزش داده می شود. مکتب باید بر علیه  رفتاری 

توهین آمیز و نابرابری مبارزه کند. مسئونیت و آرامش در جریان 

درس مهم است.  شاگردی که فضای درسی را اخالل می کند، 

از طرف معلم مورد توصیه قرار می گیرد. اگر توصیه اثر نکند 

شاگرد می تواند برای باقی ساعت درسی از صنف اخراج شود و 

یا این که بعد از پایان ساعت درس در کالس بماند. البته معلم 

باید برای حل مشکل از تفاهم با شاگرد کار بگیرد.



به عنوان پدرو مادر شما باید بتوانید کار و یا تحصیل کنید. 
در این صورت کودک شما می تواند بعد از ختم مکتب به خانه 

ی اوقات فراغت برود. خانه اوقات فراغت معمولن در داخل 

مکتب ها و یا در نزدیکی آنان قرار دار. کارمندان خانه اوقات 

فراغت در همکاری با کارکنان مکتب زمینه مسئونیت و سرگرمی 

های سالم را برای کودکان محیا می کنند. . تمام سرگرمی ها 

فضای آموزشی دارند و رشد کودک در آن ها نقش مهم دارد.

کودکان از سن شش سالگی تا سیزده سالگی می توانند شامل 

خانه های سرگرمی شوند. برعکس مکتب برای شمولیت کودک 

تان به خانه های سرگرمی شما باید پول بپردازید. مقدار شهریه 

آن را شهرداری تان تعین می کند. 

کودکان ده تا دوازده ساله می توانند در فعالیت های آزاد 

خانه های سرگرمی نیز شرکت کنتد.  این گزینه ی خوبیست در 

صورتی که شما مشغول کار و یا تحصیل نباشید. در مورد این 

چه اندازه کودک شما به خانه ی سرگرمی برود اختیار با شما و 

کودک شماست.

انتخاب مکـتب
شما و فرزند تان می توانید در شهرداری خود و یا خارج از 

آن یک مکتب انتخاب کنید. شهرداری مکتب های خود را دارد 
اما مکتب های خصوصی نیز وجود دارند.  تحصیل در مکاتب 

خصوصی و دولتی رایگان است و شما پولی نمی دهید.

مکتب های خصوصی می توانند از طرف یک شرکت و یا یک 

انجمن اداره شوند. همه حق دارند این مکتب ها را انتخاب کنند 

و رشته ها و معیار های درسی مثل مکتب های دولتی است. 

 بعضی از مکتب ها شیوه های ویژه را مورد استفاده قرار 

می دهند. بطور مثال رشته ی تربیت بدنی و یا روش تدریس 

دیگر را انتخاب می کنند.

 در قدم اول شهر داری شما نزدیک ترین مکتب دولتی را به 

کودک شما پیشنهاد می کند. اما حق انتخاب میان مکتب های 

دولتی و یا خصوصی با شماست به شرطی که در آن ها جا باشد. 

خانه ی سرگرمی یا خانه ی اوقات فراغت بعد از ساعات درسی



شما مهم هستید
شما به کودک تان نزدیک تر از هر کس دیگر هستید.  اگر شما در مورد کودک تان و یا 
رشد او تشویش دارید و یا سوالی در ذهن تان ایجاد می شود، راحت می توانید با معلم 

کودک تان و یا دیگر کارمندان مکتب به تماس شوید. شما در هر نیمه ی سال تعلیمی به 

جلسه ی رشد کودک دعوت می شوید. مهم است که خانواده و مکتب در رشد کودک نقش 

مشترک داشته باشند. در این جلسات رضایت کودک از محیط مکتب و برنامه های آموزشی 

آینده نیز مورد بحث قرار می گیرد.

در جلسات والدین معلمین با همه پدر و مادر ها مالقات می کنند و در این جلسات 

آنان راجع به فعالیت ها و برنامه های مدرسه به والدین معلومات می دهند. نظرات و 

پیشنهادات شما در اینجا هم مهم است! 
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