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 قرارات خاصة بریاض األطفال التابعة للبلدیة

 (صادرة عن مجلس إدارة المدینة بتاریخ 2018.11.01)

 

  1الملكیة ونطاق العمل

 تملك وتستأجر بلدیة تروندهایم العقارات الخاصة بریاض األطفال والبلدیة هي المسؤولة عن عمل وصیانة هذه العقارات.

  2الهدف

 ُتدار ریاض األطفال بحسب المادر رقم 1 من قانون ریاض األطفال (القانون الخاص بالهدف من ریاض األطفال)، وبحسب

 قرارات وبرامج البلدیات بالنسبة إلى كل روضة أطفال على حدى.

 تلتزم ریاض األطفال القواعد واإلرشادات واللوائح القانونیة الخاصة بقانون ریاض األطفال والُمعتمدة من قبل وزارة

 المعرفة.

 سیحصل الطفل في مدینة تروندهایم على مكان واحد في روضة أطفال واحدة.

  3الحق في الحصول على مكان

 األطفال الذین لدیهم الحق في الحصول على مكان بحسب الفقرة (أ) من المادة رقم 12 من قانون ریاض األطفال.

 االطفال الذین ُیتمون سنة واحدة من العمر بتاریخ أقصاه بدایة شهر آب  [أغسطس]  في السنة التي یتم فیها تقدیم طلب للحصول

 على مكان في روضة األطفال، لألطفال الذین ُیتمون سنة واحدة من العمر في شهر أیلول  [سبتمبر]  أو في شهر تشرین

 األول  [أكتوبر]  في السنة التي یتم فیها تقدیم طلب للحصول على مكان في روضة األطفال الحق في الحصول على مكان

 ابتداًء من الشهر الذي ُیتم فیه الطفل عمر سنة واحدة.

 سوف تقوم بلدیة تروندهایم خالل فترة القبول والتسجیل لعام 2019 بتخصیص مكان في روضة األطفال للألطفال الذین

 ُیِتّمون السنة الواحدة من العمر في بدایة شهر تشرین الثاني  [نوفمبر]  2019.

  4القبول

 تقوم الوحدة االختصاصیة بقبول وتوزیع أماكن في ریاض األطفال بحسب معاییر القبول الُمعتمدة، ُتمكن معاییر القبول لدى

 البلدیة من إعطاء األولویة لتسلسلیة القبول بحسب الوحدة أو المكان المرغوب بهما.

 ُتخصص بلدیة تروندهایم أماكن بدوام كامل فقط، الدوام األقل من ذلك في ریاض األطفال یعني أیام دوام أقل في األسبوع.

 منطقة القبول: األطفال المقیمین في داخل بلدیة تروندهایم، باإلمكان تقدیم طلب للحصول على مكان في ریاض األطفال

 بغض النظر عن مكان اإلقامة في داخل البلدیة، یجب على العائلة أن تكون ُمقیمة في داخل البلدیة من أجل بدء الدوام في

 روضة أطفال تابعة للبلدیة.

 األطفال ذوي الخلفیة الثقافیة واللغة الساِمّیة

 القسم السامي في روضة أطفال ِفریستا  [Ferista] المعتمدة لمبدئ الدوام في الطبیعة ُتوفر أماكن األطفال ذوي الخلفیة الثقافیة

 واللغة الساِمّیة.



ARABISK 
 

 أطفال الالجئین الحدیثي التوطین

 ُیوفر قسم ِتلُّوس  [Tellus] في روضة أطفال إویَّة  [Øya] أماكن ألطفال الالجئین اللحدیثي التوطین في بلدیة تروندهایم، یتم نقل
 األطفال إلى ریاض أطفال أخرى بعد سنة واحدة، تقل األطفال من قسم ِتلُّوس یجري قبل فترة القبول والتسجیل

 االعتیادیة.

 األطفال ذوي الحاجة للتواجد ضمن محیط یستخدم لغة اإلشارة

 عرض لغة اإلشارة المتوفر في روضة أطفال كولستاد  [Kolstad] هو عرض من البلدیة خاص باألطفال الذین یستخدمون لغة

 اإلشارة، العرض مخصص لألطفال الذین یستخدمون لغة اإلشارة بسبب مصاعب السمع لدیهم أو لدى والدیهم أو

 إخوتهم. عندما تتوفر أماكن شاغرة یتم توفیر مكان في العرض الخاص بلغة اإلشارة لألطفال الذین یسكنون في بلدیات

 أخرى شریطة أن یكونوا قد اتفقوا مع بلدیتهم التي یسكنون فیها على تعویض نقات بلدیة تروندهایم عن هذه األماكن. یتم

 توفیر نصف مكان، أو مكان كامل، لألطفال من البلدیات األخرى.

 فترة القبول والتسجیل الرئیسیة 1.4

 بحسب الفرة األولى من المادة رقم 3 من قانون ریاض األطفال فإن فترة القبول والتسجیل الرئیسة تشمل األطفال اللذین لدیهم

 حق قانوني بمكان في ریاض األطفال واللذین لیس لدیهم مكان في ریاض األطفال، الحد األقصى للتسجیل هو 01 آذار
 [مارس].

 المعاییر المشتركة ألولویات القبول في ریاض األطفال الخاصة وریاض األطفال التابعة للبلدیة

  1األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال الذین تم إصدار قرار بحقهم على أساس البند الرابع من الفقرة الثانیة من المادة رقم 4 من

 الفصل 4 وبحسب المادة رقم 12 من الفصل رقم 4 من قانون خدمات حمایة الطفل، معطوفتان على المادة رقم 13 من

 قانون ریاض األطفال.

 في حال كانت هناك أولویة لعدة أطفال فإن الوحدة االختصاصیة للطفولة والتعلیم سوف تقوم بتقییم الحاالت بشكل فردي.

 الوثائق المطلوبة: مرفقات من هیئة خدمة الطفل واألسرة أو من المستشفى.

 معاییر إضافیة خاصة بمنح األولویة للقبول في ریاض األطفال التابعة للبلدیة

  2في حال كان أحد أخوة الطفل یداوم في نفس الوحدة.

 لیس هناك حاجة لتوثیق هذا األمر ولكن یجب أن یكون األخ أو األخت مسجًال في نفس عنوان السكن في دائرة األحوال

 المدنیة.

  3األطفال المقیمین في منطقة القبول الخاصة بروضة األطفال.

 

  4عن طریق القرعة (یربح القرعة صاحب رقم السحب األدنى في القرعة).

 

  2.4قبول االنتقال

 یسرر قبول االنتقال على األطفال الذین لدیهم مكان في روضة أطفال في تروندهایم والُمتقدمین بطلب للحصول على مكان

 في روضة أطفال أخرى، الحد األقصى لتقدیم الطلبات هو 01 شباط  [فبرایر] ، یتم تخصیص األماكن من شهر آب
 [أغسطس].

 یقدم الطلب الخاص باالنتقال في داخل روضة األطفال إلى مدیر الروضة.
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 المعاییر المشتركة ألولویات القبول في ریاض األطفال الخاصة وریاض األطفال التابعة للبلدیة.

  1األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال الذین تم إصدار قرار بحقهم على أساس البند الرابع من الفقرة الثانیة من المادة رقم 4 من

 الفصل 4 والمادة رقم 12 من الفصل رقم 4 من قانون خدمات حمایة الطفل، معطوفًا على المادة رقم 13 من قانون

 ریاض األطفال.

 في حال كانت هناك أولویة لعدة أطفال فإن الوحدة االختصاصیة للطفولة والتعلیم سوف تقوم بتقییم كل حالة بشكل فردي.

 الوثائق المطلوبة: مرفقات من خدمة الطفل واألسرة أو من المستشفى.

 

 معاییر إضافیة خاصة باألولویة للقبول في ریاض األطفال التابعة للبلدیة

  2یتم منح األولویة لألطفال الذین لدیهم مكان في روضة أطفال تابعة لعائلة في حال تم تقدیم طلب من أجل االنتقال إلى

 روضة أطفال عادیة شرط أن یكون الطفل قد أتم أو سوف ُیتم الثالث سنوات من العمر خالل السنة.

  3في حال كان أحد أخوة الطفل یداوم في نفس الوحدة.

 لیس هناك حاجة لتوثیق هذا األمر ولكن یجب أن یكون األخ أو األخت مسجًال في نفس عنوان السكن في دائرة األحوال
 المدنیة.

  4أن یكون الطفل مقیمًا في منطقة القبول الخاصة بروضة األطفال ویداوم في روضة أطفال تقع خارج تلك المنطقة.

 

  5أن یكون الطفل مقیمًا في منطقة القبول الخاصة بروضة األطفال ویداوم في روضة أطفال تقع صمن تلك المنطقة.

 

  6عن طریق القرعة (یربح القرعة صاحب رقم السحب األدنى في القرعة).

 

  3.4دورة قبول تكمیلیة

 سوف یجري القبول بشكل متواصل عندما تتوفر أماكن في خالل السنة، ویخص هذا القبول كًال من األطفال الذین لدیهم مكان

 في روضة أطفال واألطفال الذین لیس لدیهم مكان في روضة األطفال والذین تقدموا بطلبات في خارج المهلة القصوى

 للفترة الرئیسة لتقدیم طلبات القبول أو خارج المهلة القصوى لتقدیم طلبات قبول النقل.

 المعاییر المشتركة ألولویات القبول في ریاض األطفال الخاصة وریاض األطفال التابعة للبلدیة

  1األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال الذین تم إصدار قرار بحقهم على أساس البند الرابع من الفقرة الثانیة من المادة     رقم 4

 من الفصل 4 والمادة رقم 12 من الفصل رقم 4 من قانون خدمات حمایة الطفل، معطوفًا على المادة رقم 13 من قانون

 ریاض األطفال.

 في حال كانت هناك أولویة لعدة أطفال فإن الوحدة االختصاصیة للطفولة والتعلیم سوف تقوم بتقییم الحاالت بشكل فردي.

 الوثائق المطلوبة: مرفقات من هیئة خدمة الطفل واألسرة أو من المستشفى.

  2األطفال الذین یفقدون مكانهم بسبب إغالق روضة األطفال بشكل نهائي أو مؤقت أو بسبب حصول روضة األطفال على

 إجازة، األطفال الذین یفقدون مكانهم بسبب إغالق روضة األطفال بشكل نهائي أو مؤقت أو بسبب حصول روضة

 األطفال على إجازة سوف یحصلون على مكان جدید في فترة القبول الرئیسة أو في فترة القبول الخاصة باالنتقال.
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 معاییر إضافیة خاصة بمنح األولویة للقبول في ریاض األطفال التابعة للبلدیة

  3االطفال من عائالت ذات أعباء ثقیلة ناجمة عن المرض أو عن ظروف أخرى.

 الوثائق المطلوبة: مرفقات من خدمة الطفل واألسرة أو من المستشفى.

  4في حال كان أحد أخوة الطفل یداوم في نفس الوحدة.

 لیس هناك حاجة لتوثیق هذا األمر ولكن یجب أن یكون األخ أو األخت مسجًال في نفس عنوان السكن في دائرة األحوال
 المدنیة.

  5أن یكون الطفل مقیمًا في منطقة القبول الخاصة بروضة األطفال والذي لدیه مكان أو لیس لدیه مكان في روضة أطفال تقع

 خارج تلك المنطقة.

  6أن یكون الطفل مقیمًا في منطقة القبول الخاصة بروضة األطفال ولدیه مكان في روضة أطفال تقع ضمن تلك المنطقة.

  7أن یكون الطفل هو الطفل األكبر سنًا.

  5دفع الرسوم من قبل الوالدین

 ُیحدد مجلس الشعب في كل عام السعر األعلى الذي یكلفه المكان في روضة األطفال شهریًا وسنویًا، ینطبق السعر على

 عرض دوام بشكل كامل، وفیما یخص وضع المیزانیة السنویة فإن مجلس المدینة یقوم بتحدید الرسوم  التي تسدد من قبل

 الوالدین  وبوضع القواعد الخاصة  بالتخفیض  واألماكن المجانیة.

 یتم توزیع السعر األعلى على أحد عشر شهرًا بحیث أن ال یتم الدفع في شهر تموز  [یولیو] .

 توضع تكلفة الطعام كإضافة لهذا السعر، یتم تقریر سعر الطعام من قبل مدیر روضة األطفال وبالتعاون مع مجلس

 المستخدمین في روضة األطفال.

  1.5التخفیض الخاص باألخوة

 نسبة التخفیض الخاصة باألخوة هي 30 بالمئة للطفل الثاني وتصبح النسبة 50 بالمئة ابتداًء من األخ الثالث، و ُیمنح تخفیض

 األخوة عندما یداوم األخوة في ریاض أطفال مختلفة، یتم منح تخفیض األخوة للمكان األرخص في ریاض األطفال،

 ویشمل تخفیض األخوة هؤالء الذین یسكنون سویة، یعتبر العنوان المسجل في السجل المدني لألطفال على أنه مكان

 سكنهم الدائم.

 في حال كان الوالدان متفقان على مكان سكن َمشترك للطفل یعتبر الطفل ساكنًا بشكل ثابت في كال المكانین، أي عند كال

 الوالدین، یجب إبراز طلب مع توثیق وجود اتفاقیة سكن مشتركة بنسبة 40 بالمئة على األقل.

  2.5تخفیض الدفع الخاص بالوالدین على أساس إقتصادي و ساعات دوام أساسیة مجانیة

 َتنُظر بلدیة تروندهایم في الطلبات الخاصة بتخفیض الدفع الخاص بالوالدین على أساس القواعد الخاصة بالدفع على المتناسب

 مع الدخل.

 یجب تقدیم طلب من أجل الحصول على دفع ُمَخفَّص لألطفال الذین یداومون في روضة األطفال عندما یكون دخل العالئلة

 مجتمعة أدنى من  المبلغ  المعتمد وطنیًا.

https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/pris/
https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/pris/
https://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/
https://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/#barnehage
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من الممكن أیضًا التقدم بطلب من أجل الحصول على 20 ساعة مجانیة خالل ساعات الدوام األساسیة لألطفال بین عمر الـ 3

 -5 سنوات عندما یعیش األطفال في عائلة ذات دخل ُمتدني وذلك على أساس  المبلغ  المعتمد وطنیًا، عندما یتم التقدم

 بطلب من أجل الحصول على تخفیض الدفع الخاص بالوالدین یصبح الطلب ساریًا ایضًا على ساعات الدوام األساسیة.

 ال یتم منح تخفیض على الدفع الخاص بالوالدین مع مفعول رجعي ولكن یتم منحه بدًء من أول شهر كامل بعد استالم بلدیة

 تروندهایم للطلب مرفقًا بالوثائق الالزمة.

 

 

  3.5تخفیض الدفع الخاص بالوالدین عند إغالق روضة األطفال ألسباب قهریة

 یتم إعادة الرسوم الخاصة باألیام التي كانت فیها روضة األطفال مغلقة في حال أغلقت روضة األطفال ألسباب قهریة.

 6. اإللــــــــغاء

[ID-portalen]  1.6 یجب إلغاء المعقد عن طریق استخدام بوابة التعرفة الشخصیة 

 المهلة المحددة إللغاء المعقد هي شهر واحد وُتحسب المدة من بدایة كل شهر أو من الخامس عشر من كل شهر، ویجب دفع

 تكالیف الطعام والرسوم الشهریة حتى نهایة الدوام بعد طلب إلغاء المعقد.

 تنطبق قواعد إلغاء المكان أیضًا على األشخاص الذین قد قبلوا المكان في روضة األطفال ولكن غیروا رأیهم قبل أن استخدام

 هذا المكان.

  2.6إلغاء المكان عند تبدیل المكان في روضة األطفال إلى روضة أخرى داخل البلدیة

 عند تبدیل المكان بین ریاض أطفال تابعة لنفس البلدیة َیتم إلغاء المكان الحالي بشكل تلقائي عندما یقبل الوالدان المكان الجدید،

 یجب إلغاء المعقد من قبل الوالدان عند تبدیل المكان بین ریاض األطفال الخاصة أو بین ریاض األطفال الخاصة

 وریاض األطفال التابعة للبلدیة.

 االستثناء: عند تقدیم طلب لالنتقال فإن المكان ُیلغى بشكل تلقائي عند التبدیل من روضة أطفال إلى روضة أطفال أخرى داخل

 تروندهایم، وهذا ینطبق على األطفال الذین لدیهم مكان في ریاض األطفال التابعة للبلدیة وریاض األطفال الخاصة على

 حد سواء.

  3.6الغاء المكان من قبل البلدیة

 بإمكان البلدیة أن ُتلغي المكان بعد مهلة شهر من بدایة كل شهر أو من الخامس عشر من كل شهر.

 من الممكن أن یتم إلغاء المكان في روضة األطفال على هذا النحو في حال التخلف عن الدفع وفي حال االنتقال من البلدیة و

 في حال أنه كان قد تم منح المكان في على أساس معلومات خاطئة.

  7االنتقال من البلدیة
 من حق الطفل االحتفاظ باللمعقد في روضة األطفال إلى حد الشهر في حال انتقال العائلة إلى خارج البلدیة، في حال كان

 یوجد هناك أسباب خاصة تستدعي أن ُیتابع الطفل في روضة األطفال ألكثر من شهر واحد یتوجب عندها على الوالدان

 أن یتقدما بطلب بهذا الشأن إلى الوحدة االختصاصیة للطفولة والتعلیم.

  8اإلجازة من روضة األطفال

https://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/#barnehage
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 ُیرسل الطلب الخاص بالحصول على إجازة من روضة األطفال إلى الروضة خالل الشهر األول وعلى األقل قبل شهر من

 بدایة تاریخ اإلجازة.

 ال یمكن منح  اإلجازة  قبل أن یبدأ الطفل في روضة االطفال، من الممكن أن تتم الموافقة على اإلجازة مع االستثناء من الدفع

 في حال انه سوف یتم استخدام المكان في روضة األطفال من ِقَبل طفل آخر خالل فترة اإلجازة.

  9الُعَطل

 كقاعدة رئیسیة فإن األطفال في روضة األطفال یحصلون على أربعة أسابیع عطلة في كل سنة بحیث یكون ثالثة من هذه

 األسابیع متواصلة خالل فصل الصیف، یجب على والد أو والدة الطفل تبلیغ مدیر الروضة عن العطلة الصیفیة للطفل

 قبل تاریخ 1 أیار  [مایو].

 ُتغلق ریاض األطفال التابعة للبلدیة لمدة أسبوعین خالل العطلة المشتركة، یقرر مدیر روضة األطفال باالتفاق مع مجلس

 المتسخدمین األیام التي سوف تغلق فیها روضة األطفال.
 

 سوف یحصل أولیاء األمور في بدایة السنة في روضة األطفال أي في األول من آب  [أغسطس]  على معلمومات بخصوص األسابیع

 التي سوف تكون روضة األطفال ُمغلقة فیها.
 

  10أیام التخطیط للعمل

 

 لدى الموظفون في ریاض األطفال خمسة أیام خاصة بالتخطیط للعمل خالل السنة تكون روضة األطفال مغلقة في أثنائها، سوف

 یتم إعطاء معلومات عن األیام التي تكون فیها روضة األطفال مغلقة في بدایة السنة في روضة األطفال أي في األول

 من آب  [أغسطس].

  11أوقات الدوام

 من الممكن أن تختلف ساعات الدوام في ریاض األطفال المختلفة في البلدیة، یتم التزوید بمعلومات عن أوقات الدوام على صفحة

 االنترنت الخاصة بكل روضة أطفال على حدة، یتم تحدید أوقات الدوام والتعدیالت في أوقات الدوام من قبل مدیر

 الوحدة باالتفاق مع مجلس المستخدمین في روضة األطفال.
 

 في حال لم یتم صدور قرارت جدیدة فإن روضة األطفال ُتغلق الساعة الثانیة عشر ظهرًا 12:00 في لیلة عید المیالد ولیلة رأس

 السنة المیالدیة ویوم األربعاء الذي یسبق یوم الشعانین، یتم االتقاق على أوقات الدوام في باقي أیام عید المیالد وعید

 الفصح انطالقًا من تقییم الحاجة لذلك، ویتخذ القرار من قبل مدیر الروضة باالتفاق مع مجلس المستخدمین في روضة

 األطفال.

 

  12مجلس األهالي ومجلس المستخدمین

 

 یجب أن یكون لدى كافة ریاض األطفال مجلس خاص باألهالي، یشارك كافة أهالي األطفال في روضة األطفال في مجلس

 األهالي وینتخبون ممثلین لمجلس مستخدمي روضة األطفال، یجب تشكیل مجلس المستخدمین بالتوافق مع المادة رقم 4

 من قانون أحكام قانون ریاض األطفال ویجب أن یتألف المجلس من األهالي أو أولیاء األمور والموظفین بحیث یتم

 تمثیل كل من المجموعتین بتساوي في المجلس.
 

 سوف یحافظ مجلس األهالي ومجلس المستخدمین على مصالح كل من األهالي واألطفال وُیساهم في خلق تعاون جید بین روض

 األطفال واألهالي.

 

https://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117709814


ARABISK 
 

  13المنطقة المخصصة للعب والدوام

 

 یجب أن تتبع المنطقة المخصصة للعب والدوام المعاییر اإلرشادیة المحددة بمساحة 4 أمتار لكل طفل فوق عمر الثالث سنوات

 وبمساحة 5.3 أمتار لكل طفل تحت عمر الثالث سنوات.
 

  14التأمین

 لقد تم توقیع بولیصة تأمین ضد الحوادث لكل األطفال الذین لدیهم مكان في ریاض األطفال التابعة للبلدیة.

 القرارات الُمعدلة لریاض األطفال التابعة للبلدیة تصبح ساریة المفعول عند صدور قرار عن مجلس المدینة باستثناء بنود

 القرارات الخاصة بفصل الصیف والتي تصبح ساریة المفعول ابتداًء من صیف عام 2018.


