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روضة األطفال
بلدية سوندبيبيري سوندبيبيري تنمو معك!

WWW.SUNDBYBERG.SE

مرحباً بكم في روضة األطفال!
إن رياض األطفال ودور الحضانة 

النهاريّة العائلية في بلدية سوندبيبيري 
Sundbybergs stad مخّصصة لألطفال 
بين عمر 1 و 5 سنوات. اللعب في الروضة 
مهم لتطور الطفل وتعلّمه. وينبغي أن تكون 

روضة األطفال مكان آمن، ممتع وغني 
بالمعرفة.

إدارة شؤون األطفال والتعليم



لطفلك جيدة  بداية 
التربوية(  )الرعاية  العائلية  الحضانة  ودور  األطفال  رياض  دور  إن 

األطفال  في روضة  فاللعب  5 سنوات.  و   1 بين سن  لألطفال  موجهة 
آمنة  األطفال  تكون روضة  أن  وينبغي  وتعلمه.  الطفل  لتطور  مهما 

بالمعرفة. وغنية  وممتعة 
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يوجد رياض األطفال 
في بلدية سوندبيبيري.

اللعب يتعلم االطفال في الروضة من خالل 
فاللعب في روضة األطفال مهما لتطور الطفل وتعلمه. يحاول األطفال التعبير 
عن أنفسهم بطرق مختلفة: فهم يغنون ويرقصون ويرسمون ويلونون. وباللعب 
واالتصال مع األطفال اآلخرين والبالغين تطور اللغة أيضاً لدى الطفل، سواء 

كانت اللغة السويدية أو اللغة األم.   

للطفل ارتياد روضة األطفال من عمر سنة يُمكن 
عندما يكون الطفل بعمر ثالثة أشهر، يُمكنك تسجيل الطفل في قائمة االنتظار 

للحصول على مكان في روضة األطفال. ويُمكن للطفل البدء بروضة األطفال بعد 
أن يبلغ سن عام. يُمكنك اختيار روضة األطفال والتقديم للحصول على مكان على 

sundbyberg.se الموقع اإللكتروني



في األجواء  يتواجد األطفال خارجاً 
المختلفة

في روضة األطفال يخرج األطفال في الهواء الطلق 
في أجواء الطقس المختلفة. ويتطلب أن يكون لدى 

كل طفل مالبس تحميه من البرودة بشكل جيد لجسمه 
بالكامل، كما يتطلب وجود مالبس إضافية )غيار 
إضافي( في روضة األطفال. لدى كل طفل رف 

خاص به لالحتفاظ بأشياءه وحاجياته عليه.
تُقدم روضة األطفال وجبة اإلفطار، ووجبة 
الغداء، ووجبة خفيفة. وفي روضة األطفال ينام 

األطفال أو يرتاحون خالل اليوم. 
إذا كان طفلك مريضاً فينبغي إبقاء الطفل في 
المنزل وعدم الذهاب إلى روضة األطفال. اقرأ 

 المزيد على الموقع اإللكتروني
www.socialstyrelsen.se  

 ”Smitta i Förskolan” ”العدوى في روضة 
األطفال”

الى الروضة؟ الذهاب  من يحق له 
توفّر البلدية خدمة روضة األطفال و الرعاية التربوية 

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 5 سنوات 
الذين تّم تسجيل قيد نفوسهم في بلدية سوندبيبيري 

)العنوان المسجل لدى مصلحة الضرائب(. و ينبغي 
على والدي الطفل ان يعمالن، يدرسان، يبحثان عن 

عمل او في إجازة والدين. تختلف مدة بقاء الطفل في 
الروضة أعتماداً إذا كنت تعمل/تدرس

أو إذا كنت باحثاً عن عمل/ أو في إجازة والدين.
يتم توفير الروضة لألطفال الذين يحتاجون إلى دعم 

خاص في عملية نموهم بغض النظر عن وضع 
الوالدين. إن الروضة و الرعاية التربوية هما في 

المقام األول من أجل تطور األطفال ولكي يتمكنوا 
من مقابلة أطفال آخرين. و كما أن هذا يُسّهُل عليك 

في الوقت نفسه أيضاً العمل، البحث عن عمل أو 
الدراسة.

ما هي تكلفة الروضة؟
إن كلفة ذهاب الطفل الى الروضة هي 3 في المئة 

من إجمالي دخل األسرة قبل دفع الضريبة، تبلغ 
 الرسوم األقصى 1510 كرونة سويدية في الشهر 
)2021(. إذا كان الطفل فوق سن 3 سنوات، فإن 

التكلفة تكون أقل. وتكون تكلفة األشقاء/الشقيقات 
أقل أيضاً. اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني 

 sundbyberg.se

”ينبغي أن تكون روضة 
األطفال آمنة وممتعة وغنية 

بالمعرفة لجميع األطفال”

للطفل  التي يُمكن  ما هي عدد الساعات 
الذهاب إلى روضة األطفال؟ فيها 

إذا كنت تعمل أو تدرس: ستقوم سويّةً مع الروضة 
بتحديد األوقات التي سيكون فيها الطفل في الروضة. 

وعادة ما تكون دور رياض األطفال مفتوحة بين 
الساعة 6.30 و الساعة 18.30.

إذا كان الوالدان باحثين عن عمل )أحدهما أو كال
الوالدين( أو في إجازة والدين مع األشقاء األصغر 

سناً: أعتباراً من شهر أيّار/مايو 2021 يُمكن للطفل 
البقاء في الروضة لفترة و أقصاها 15 ساعة في 

األسبوع. ويتم تحديد ساعات تواجد الطفل بين 
الساعة 9 و 15. 

وحتى 1 أيار/مايو 2021، تقّرر 30 ساعة 
لألطفال الذين لديهم والدين في أجازة والدين و 40 
ساعة لألطفال الذين لديهم والدين باحثين عن عمل.

االطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص في
نموهم: يتم توفير مكان لهم بحسب الحاجة.

العامة رياض األطفال 
الفصل  من  العامة أعتباراً  يتم توفير الروضة 

الطفل  يبلغ فيه  الذي  العام  الخريفي من  الدراسي 
الخريفي في  الدراسي  الفصل  ثالث سنوات )يبدأ 
للطفل أن  يُمكن  نهاية شهر آب/أغسطس(. عندها 

15 ساعة في األسبوع.  لفترة  الى الروضة  يذهب 

 وتجدر اإلشارة إلى أن الروضة العامة مجانية. 
و هدفها تهيئة الطفل للمدرسة. يتم تخفيض الرسوم 

لألطفال المشمولين بالروضة العاّمة و لكنّهم يحضرون 
أكثر من 15 ساعة في الروضة في األسبوع.

مهام روضة األطفال وأهدافها
ينبغي أن تكون روضة األطفال آمنة وممتعة وغنية 

بالمعرفة لجميع األطفال الذي يرتادونها. وهي تنطلق 
من مبدأ القيمة المتساوية لجميع األشخاص. وتجدر 

اإلشارة إلى أن هذا النشاط التربوي من شأنه أن 
يُرسى األسس للتعلم مدى الحياة. وتسعى روضة 

األطفال من أجل قيام كل طفل بتطوير:

االنفتاح	 
االحترام	 
التضامن/المؤازرة 	 
المسؤولية عن اآلخرين 	 
المسؤولية عن محيطه	 
هويته 	 
حبه لالستطالع 	 
االستقاللية 	 

يُمكنك قراءة المزيد حول مهام الروضة وقيمها 
 األساسية في المنهج التعليمي للروضة

 .)Läroplan för Förskolan( 
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ثالثة طرق لتقديم طلب للحصول على مكان
 )e-tjänsten( استخدام الخدمة اإللكترونية  	

ألنشطة رعاية األطفال على الموقع اإللكتروني 
sundbyberg.se

 ”Ansökan om barnomsorg”  تعبئة استمارة  	
)طلب لرعاية األطفال(، وقم بإرسالها إلى: 

 Sundbybergs stad 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 .Sundbyberg 172 92 
يُمكنك العثور على االستمارات على الموقع اإللكتروني 

www.sundbyberg.se

لطفلك  مكان  على  بالحصول  ترغب  التي  األطفال  رياض  بدور  االتصال  يُرجى 
في  مكان  على  للحصول  بالتقديم  ترغب  كنت  إذا  إليهم.  زيارة  واحجز  بها، 

مباشرة. بهم  االتصال  فيُمكنك  )خاصة(،  مستقلة  روضة 

مكان على  للحصول  والتقديم  أختيارالروضة 

التابعة  دور رياض األطفال 
للبلدية

ميلوت  األطفال  روضة   .1 
   Milots förskola

 Milstensvägen 54, 08-7068312
milot.forskola@sundbyberg.se

غراناتابليت  روضة   .2
Granatäpplets förskola 

 Milstensvägen 46, 08-7068312
granatapplet.forskola 

sundbyberg.se@
فوشكارين  األطفال  روضة   .3

Forskarens förskola
Gamla Enköpingsvägen

forskaren 132.  08-7066516
forskola@sundbyberg.se

أورشفيك ليال  األطفال  روضة   .4 
   Lilla Ursviks förskola

 Ursviksvägen 99B 
08-7066516

lillaursvik.forskola 
sundbyberg.se@

بروتورب  فاسترا  األطفال  روضة   .5
)Västra Brotorps( 

  Stövarvägen 9, 08-706 65 16
vastrabrotorp.forskola 

sundbyberg.se@
أوبالين األطفال  روضة   .6 

  Opalens förskola
 Valkyriavägen 20 

 08-7068448
opalen.forskola@sundbyberg.se

بوالريس األطفال  روضة   .7 
  Polaris förskola

 Lavettvägen 12, 08-7068448
polaris.forskola@sundbyberg.se

بياسباكين  األطفال  روضة   .8
  Pjäsbackens förskola
 Pjäsbacken 15 och 22

 08-7068661
pjasbacken.forskola 

 sundbyberg.se@ 
  Plutos förskola بلوتوس  روضة   .9

 Skvadronsbacken 46
 08-7068661 

pluto.forskola@sundbyberg.se
 Neptunus نيبتونس  روضة   .10

  förskola
 Skvadronsbacken 26-28

 08-7068661
neptunus.forskola 
sundbyberg.se@
فيتسيبان روضة   .11 

  Vitsippans förskola
 Bergshöjden 60, 08-7068448

vitsippan.forskola 
sundbyberg.se@

النهاري/  العائلية  الحضانة  دار   .12
تربوي    نشاط 

 Lötsjövägen 67, 08-7068563
maria.lindblad@sundbyberg.se

بلوكلوكان  روضة   .13 
)Blåklockans förskola( 

 Ringleken 2-4, 08-7068386
blaklockan.forskola 

sundbyberg.se@
ديمسلويان روضة   .14 

    Dimslöjans förskola
 Dimslöjan 3, 08-7068386

dimslojan.forskola@sundbyberg.se
بافيرن روضة   .15 

     Bäverns förskola
 Dimslöjan 2, 08-7068386

bavern.forskola@sundbyberg.se
فارين روضة   .16 

  Vargens förskola
 Skogsbacken 11, 08-706 83 99

vargen.forskola@sundbyberg.se
مدار  على  االطفال  لرعاية  أوغالنس   .17

كامل  نهار 
  Ugglans heldygnsomsorg

 Skogsbacken 17, 08-706 83 99
ugglan.forskola@sundbyberg.se

الركان روضة   .18 
  Lärkans förskola

 Ängsstigen 3, 08-706 83 99
larkan.forskola@sundbyberg.se

فيغين روضة   .19 
 )Viggens förskola(  

 Vackra vägen 2-4, 08-706 88 85
viggen.forskola@sundbyberg.se 

ليكبالتسفيغن  روضة   .20
 Lekplatsvägens

 Lekplatsvägen 1-5، 08-7068563
lekplatsvagen.forskola 

sundbyberg.se@
كاروسيلن روضة   .21 

Karusellens förskola 

 Ursviksvägen 8, 08-7068563
karusellen.forskola@sundbyberg.se

إيكباكن روضة   .22
  Ekbackens förskola

Järnvägsgatan 23, 08-7068563
ekbacken.forskola@sundbyberg.se

هاغابيريسغوردن  روضة   .23
 Hagabergsgårdens förskola
 Brunngatan 8, 08-7068885

hagabergsgarden.forskola@
sundbyberg.se
كولن روضة   .24 

  Kullens förskola
Gjuteribacken 3, 08-706 69 29 
kullen.forskola@sundbyberg.se 

كليبان روضة   .25 
 Klippans förskola

 Trädgårdsgatan 34
 08-7066929 

klippan.forskola@sundbyberg.se
باكن روضة   .26 

 Backens förskola 
 backen.forskola@sundbyberg.se

Kasernvägen 9, 08-706 84 48
فريدن روضة   .27 

 Fredens förskola 
 freden.forskola@sundbyberg.se

Rissneleden 18، 08-706 84 48
كفارنكولين روضة   .28 

  Kvarnkullens förskola 
Kvarnkullen.forskola@sundby-

 berg.se Gamla Enköpingsvägen
155, 08-7066516

الخاّصة األطفال  رياض 
ألفكفارنسكوال  روضة   .29 

Noblaskolan 
Marieborgsgatan 12

08-4043148
noblaskolan@pysslingen.se

بروتورب فيترا   .30
  Vittra Brotorp  

 Boplatsvägen 1, 08-555 861 06 
brotorp@vittra.se

ميمر روضة   .31 
Mimer  

 Mjölnerbacken 31
 878  66   070-54

mimer@pysslingen.se

32. روضة تايكرأونكن 
 Tigerungen  مونتيسوري 

Montessorriförskola
 Lavettvägen 24

073-6957500 
08-7334597 

info@tigerungen.se 
33. نورالنديا بيراتن 

Norlandia Piraten
Rissneleden 175

susanne.alund@
 norlandia.com

 34. روضة إيفتين 
 Iftin förskola  
Skidbacken 70

08-7066316 
076-8987472 

Info@iftinforskola.se
35. روضة ستيال نوفا 

 Stella Nova
 Rissneleden 25 

08-6282202
stellanova.pre-

school@telia.com
 36. روضة سولكلنتن والدوف

 Solgläntan 
Waldofförskola 

Ursviksvägen 37
                   08-292200 
solglantan@waldorf-

 forskolan.se
 37. إي أور أوك سكور لينت

  I ur och skur Linet
Ursviksvägen 35 

                      08-295063
iurochskurlinet@hotmail.se

 Redet 38. ريديت 

واألمهات  تعاونية اآلباء 
   Redet

 föräldrakooperativ 
,Vackra vägen 14 

08-981928 
 info@redet.nu

39. روضة بادانكان 
 Badankan مونتيسوري 

   Montessoriförskola
 Högklintavägen 27 

 08-292531
 info@badankan.se

40. روضة ليساندا 
 Lysande förskolan
 Franstorpsvägen 25 

 076-0245819 
info@lysandefor-

skolan.se
41. روضة نورالنديا هامنين 

Norlandia Hamnen
Hamngatan 18c

 070-3869490
hamnen@norlandia.

com

االتصال بإدارة التعليم و األطفال  	 
 barn- och utbildningsförvaltningen
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم الطلب، 

رقم الهاتف: 00 80 706 - 08 عنوان 
Östra Madenvägen 4 :الزيارة

42. Edda Förskola Reggio
Skvadronsbacken 84, 0739-27 70 
71, info@eddaforskola.se


