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 : الملكیة  1 
روضة األطفال ملك لبلدیة ھورتن، وھي مسؤولة عن ضمان عمل روض األطفال وفقًا للقانون المتعلق بروض األطفال الصادر 

(قانون روض األطفال)، واألنظمة المعمول بھا، والتوجیھات، والقرارات والبرامج البلدیة لكل  64، رقم. 2005یونیو  17بتاریخ 
 روضة أطفال على حدة.
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 : الھدف2 
على روضة األطفال أن تضمن، بالتعاون واالتفاق مع المنزل، حاجة األطفال من الرعایة واللعب، والتشجیع على التعلم والتكوین  

 )1كأساس لتطور شامل. (الفقرة 
  
ھام الخطة اإلطار الخاصة بمحتوى وم“ینبغي أن تكون روضة األطفال مؤسسة تربویة. تصف اللوائح القانونیة لروض األطفال،  

 ).2، المھمة االجتماعیة لروضة األطفال (المادة ”روضة األطفال
 

ینبغي أن تتعاون روضة األطفال مع المدارس فیما یتعلق بانتقال األطفال من روضة األطفال إلى المدرسة وبرامج ما بعد المدرسة.  
 أ2ینبغي أن یساھم ھذا التعاون في حدوث انتقال آمن ومریح لألطفال. (المادة 

 
یحق لألطفال في روضة األطفال التعبیر عن آرائھم بخصوص األنشطة الیومیة واألمور التي تتعلق بھم. تشكل مصالح الطفل 

 3الفضلى أھمیة أساسیة في جمیع اإلجراءات والقرارات التي تمس األطفال في روضة األطفال. المادة 
 

 : مجلس أولیاء األمور ولجنة التنسیق3
 د مع أسر األطفال، على كل روضة أن تتوفر على مجلس أولیاء األمور ولجنة تنسیق.لضمان التعاون الجی 
 على مدیر روضة األطفال أن یحرص على عرض القضایا ذات األھمیة على مجلس أولیاء األمور ولجنة التنسیق. 
یناقش مجلس أولیاء األمور القضایا ذات یتكون مجلس أولیاء األمور من والدي جمیع األطفال المتواجدین في روضة األطفال.  

 االھتمام المشترك ویساھم في توفیر بیئة جیدة في روضة أطفال.  
على لجنة التنسیق أن تعمل كھیئة استشاریة وتنسیقیة تسھل العالقات الجیدة. تضع لجنة التنسیق، بناًء على الخطة اإلطار لروضة 

 ) لكل روضة.2(القسم األطفال، برنامًجا سنویة لألنشطة التربویة 
 ).  4تتكون لجنة التنسیق من أولیاء األمور وموظفي روضة األطفال ضمانًا لتمثیل كل مجموعة بشكل متساٍو (المادة  
 

 : الموظفون4 
a(  قیادة روض األطفال 

 یجب أن یكون لكل روضة قیادة تربویة وإداریة مسؤولة، ومدیر عام كذلك. 
 وحدات على مدیر مساعد لروضة األطفال أیًضا.   4لتي تضم أكثر من ینبغي أن تتوفر روض األطفال ا 

ینبغي أن یتوفر مدیر روضة األطفال (مدیر الوحدة) على تكوین كمعلم في روضة األطفال أو تكوین تربوي آخر ذو صلة (المادة 
24  .( 

 
b(  ھیئة التدریس 

طفاال تجاوز سن  14الثالثة، ومشرف تربوي واحد لكل أطفال دون سن  7یجب أن یتوفر مشرف تربوي واحد على األقل لكل  
الثالثة. یُعتبر األطفال أنھم بالغون سن الثالثة بدًءا من شھر أغسطس من العام الذي یبلغون فیھ سن الثالثة. ینبغي أن یتوفر المدیر 

 ).  25التربوي على تكوین كمعلم في روضة األطفال أو تكوین تربوي آخر ذو صلة (المادة 
 

c(  الموظفون األساسیون 
ینبغي أن یكون الموظفون األساسیون، على غرار الموظفین في روضة األطفال، قادرین على إدارة مؤسسة تربویة بشكل مرضي.  

ینبغي أن تتوفر روضة األطفال على موظف واحد على األقل لكل ثالثة أطفال دون سن الثالثة، وموظف واحد لكل ستة أطفال 
 ).26ة (القسم تجاوزوا سن الثالث

 
d(  مھارات اللغة النرویجیة 

على األشخاص الذین یبحثون عن عمل في روضة األطفال، والذین یتحدثون لغة أم غیر النرویجیة، اجتیاز اختبار اللغة النرویجیة 
 ).27(المادة 

 
e(  معلومات أخرى 

باإلضافة إلى الموظفین االعتیادیین، قد تتوفر روضة األطفال أیًضا على معلمین ومساعدین یعملون مع األطفال ذوي االحتیاجات  
 الخاصة، أو مع األطفال الذین ینتمون لألقلیات اللغویة.  

 طفال.روضة األطفال ملزمة بتقدیم مواضع العمل المیداني للطالب المنخرطین في برامج معلم روض األ
 قد تقبل روضة األطفال أیًضا المتدربین والمتدربین الداخلیین. 
  

 : القواعد والمعاییر المتعلقة بالحیّز5 
 یتم الترخیص لروض األطفال في ھورتن، إذا كانت تستجیب للحد األدنى من قواعد ومعاییر الحیز التالیة: 
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. ینبغي أن تبلغ المساحة 2م 5.3سنوات  3، ولكل طفل أقل من 2م4سنوات  3تبلغ مساحة اللعب الصافیة لكل طفل یفوق سنھ  
 أضعاف حجم مكان اللعب ومكان المعیشة الداخلیة.   6الخارجیة حوالي 

 

 : أوقات العمل6 
  .16:30إلى الساعة  06:45أوقات العمل في روضة األطفال من الساعة  
، وكذلك أیام اإلثنین والثالثاء واألربعاء التي تسبق عید الفصح ولیلة عید المیالد 30و  29و  38تُغلق روض األطفال خالل األسابیع  

 12والیومین التالیین بین یوم عید المیالد ولیلة رأس السنة الجدیدة. ریاض األطفال مفتوحة في لیلة رأس السنة الجدیدة حتى الساعة 
 ظھًرا ، إذا صادف ذلك یوم عمل.

م للتخطیط خالل العام الدراسي. تكون روض األطفال مغلقة في ھذه األیام. ویتم تنسیقھا مع المدارس أیا 5تخصص روض األطفال 
 وبرامج ما بعد المدرسة، بقدر اإلمكان.

  

 : تقدیم طلب الحصول على أماكن في روضة األطفال7 
 العام.یمكن ألولیاء األمور تقدیم طلب الحصول على مكان في روضة األطفال في أي وقت خالل  
 وسیبقى الطفل في ھذا المكان حتى یذھب إلى لمدرسة أو حتى یحدث االنقطاع بقرار من قبل أولیاء األمور. 
 یُقدم طلب الحصول على مكان في روضة األطفال إلكترونیًا في الموقع اإللكتروني للبلدیة. 
  

 : الحق في الحصول على مكان في روضة األطفال8 
لغون سنة بحلول نھایة شھر أغسطس، والذین تقدم أولیاء أمورھم بالطلب بحلول الموعد النھائي للقبول یحق لألطفال الذین سیب 

 الرئیسي في فاتح مارس، الحصول على مكان في الحضانة اعتباًرا من فاتح أغسطس.  
ول ھم بالطلب بحلول موعد القبیحق لألطفال الذین سیبلغون سنة في شھر سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر، والذین تقدم أولیاء أمور

 )16الرئیسي في فاتح مارس، الحصول على مكان في الحضانة منذ عید میالدھم األول. (النظام األساسي لروضة األطفال، المادة 
  

 : االنتقال من روضة أطفال إلى روضة أطفال أخرى9 
 تیب التالي:یتم تقییم طلبات االنتقال قبل القبول الرئیسي والقبول الالحق بالتر 

 األطفال في روض األطفال التي تغلق أبوابھا )1
 سنوات مع أماكن في مراكز الرعایة النھاریة العائلیة التعاونیة 5 - 3 )2
 إخوة األطفال الذین یتوفرون على مكان في روضة األطفال التي یُرغب القبول فیھا )3
 طلبات نقل أخرى )4

 
 

 : بلدیة القبول10
 تقبل روضة األطفال في بلدیة ھورتن األطفال المقیمین في بلدیة ھورتن.   

 : القبول11
مدیر روض األطفال مسؤول عن تنسیق القبول على أساس المساواة في روض األطفال البلدیة والخاصة، وعلیھ أن یضمن وجود  

رة لرغبات واحتیاجات مستخدمي الخدمة أثناء عملیة عدد كاٍف من األماكن في روض األطفال في البلدیة. ینبغي إعطاء أھمیة كبی
القبول. إذا لم تُتح أماكن في روضة األطفال التي یختارھا مقدم الطلب، فقد توفر البلدیة مكانًا في روضة أطفال أخرى (قانون روضة 

 ).  17األطفال، المادة 
 

 أ) القبول الرئ��ي   
للطفل بالبدء بالذھاب إلى روضة األطفال في بدایة العام الجدید ھو فاتح مارس. تبدأ موعد تقدیم الطلب للقبول الرئیسي الذي یسمح 

 یولیو. سیتلقى مقدمو الطلب رًدا في فاتح مایو.   31سنة روضة األطفال من فاتح أغسطس حتى 
 

ي  
 ب) القبول اإلضا�ض

 ول.متاحة طیلة العام، وذلك بناًء على معاییر القب سیتم تخصیص أماكن للمتقدمین بالطلب المدرجین في قائمة االنتظار عندما تصبح 
  

 ج) معاي�ي القبول   
 یقوم مدیر كل روضة أطفال بتخصیص األماكن المتاحة، وفقًا لمعاییر القبول التالیة، حسب األولویة:

على القبول األطفال الذین یحق لھم الحصول على مكان في روضة األطفال والذین تقدم أولیاء أمورھم بطلب الحصول   . 1
 الرئیسي قبل موعد فاتح مارس، والذین سیبلغون عاًما بحلول نھایة شھر نوفمبر.
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األطفال ذوو االحتیاجات الخاصة أو الذین یعانون من إعاقات، واألطفال الذین صدرت لصالحھم قرارات بموجب قانون رعایة   . 2
 األطفال. ینبغي إدراج تقییم خبیر.

 واجھ صعوبات خاصة وضیق. ینبغي إدراج الوثائق المھنیة.األطفال الذین ینتمون ألسر ت  . 3
 األطفال الذین سیبدؤون الذھاب إلى المدرسة  . 4
أطفال العائالت الذین ینتمون ألقلیات لغویة، حیث یتكلم كال الوالدان لغة غیر اللغة النرویجیة، أو الصامیة، أو السویدیة، أو   . 5

 الدنماركیة، أو اإلنجلیزیة
 اإلخوة في نفس روضة األطفال  . 6
 عمر الطفل وتركیبة المجموعة لروضة األطفال  . 7
 األطفال الذین یعیشون في المجتمع المحلي وفي حي المدرسة الذي تقع فیھ روضة األطفال  . 8

 
ھ، رفض عندما یتم عرض الخیار األول أو الثاني لروضة األطفال أو طلب إجراء تغییرات في ساعات روضة األطفال للطفل ویتم 

فلن یتم منح الطفل األولویة في الحصول على مكان.  یحق للمتقدمین بالطلب، الذین لم یتم االستجابة لخیارھم األول أو الثاني، طلب 
 تبریر كتابي لعدم منح مكان للطفل في روضة األطفال المفضلة لدیھم.

  
 د) عرض مكان 

 أیام في األسبوع 5مكان =  100% 
 یام كاملة باالتفاق مع مدیرة روضة األطفال.   مكان = أ      60% 
 

 ه) استخدام المكان 
سیتم تحدید تاریخ بدء الحصول على مكان في روضة األطفال بعد القبول الرئیسي أو القبول الالحق طوال العام في عرض تخصیص 

یولیو من العام الذي بدأ فیھ الطفل الذھاب للمدرسة. إذا ُمنح الطفل دخوًال  31المكان. سیحتفظ الطفل بالمكان الذي منح لھ حتى تاریخ 
 مؤجًال إلى المدرسة، فسیحتفظ بمكانھ في روضة األطفال دون الحاجة إلى تقدیم طلب جدید.

 
 و) قائمة االنتظار

ر ة االنتظار ویُمنحون األولویة وفقًا لمعاییقد یتم وضع مقدمي الطلب الذین لم یحصلوا على االختیار األول لروضة األطفال في قائم 
 القبول للحصول على األماكن المتاحة في ھذه الروضة.  

 
 ز) عمل�ة االستئناف 

یجوز تقدیم استئناف ضد رفض طلبات القبول الرئیسیة للحصول على أماكن في روضة األطفال. یمكن لمقدمي الطلب أیًضا  
 یار األول أو الثاني لروضة األطفال.  االستئناف، إذا لم یحصلوا على االخت

من قانون روضة األطفال  13بالنسبة للقبول الالحق، ال یحق إال لمقدمي الطلب الذین یتمتعون بحق قانوني في األولویات وفقًا للمادة 
لذین صدرت قرارات تقدیم استئناف. ویتعلق األمر باألطفال ذوو االحتیاجات الخاصة أو الذین یعانون من إعاقات، واألطفال ا

 لصالحھم بموجب قانون رعایة األطفال.  
). ھیئة االستئناف ھي مجلس barnehagesjefenتقدم طلبات االستئناف ضد القرارات إلى مدیر روض األطفال (

 ).7و  6االستئناف البلدي. (األنظمة المتعلقة بقواعد معالجة الحاالت الخاصة بالقبول في روضة األطفال، المادة 
  

 : رسوم أولیاء األمور12 
یحدد مجلس البلدیة الرسوم التي یدفعھا أولیاء األمور وتكالیف الوجبات والخصومات المقدمة لألخوة في اجتماع المیزانیة السنوي.  

 على أولیاء األمور دفع تكالیف الوجبات بناًء على مبدأ التكلفة، باإلضافة إلى رسوم المكان نفسھا.
 تصدر فواتیر الرسوم الخاصة بأولیاء األمور في آخر كل شھر. ال تُدفع رسوم في شھر یولیو. 
 یتم الدفع في الخامس عشر من كل شھر.   

 ینبغي دفع رسوم األماكن التي تم استغاللھا بعد فاتح مایو حتى شھر یونیو.
  

 أ) تخف�ض الرسوم 
 یحق ألولیاء األمور ذوي الدخل المنخفض التقدم بطلب االستفادة من تخفیضات أو إعفاءات من الرسوم: 

 من إجمالي دخل األسرة  %6عندما تتجاوز تكلفة رسوم مكان في روض األطفال   •
ات، واألطفال سنو 5و  2ساعة في األسبوع بالنسبة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  20لألماكن التي تستغل لمدة   •

 الذین تأجل دخولھم إلى المدرسة
إذا كان الطفل یعاني من مرض خطیر أو مكث في المستشفى لفترة تزید عن شھر واحد، والغیاب بسبب المرض الموثق   •

 من طرف الطبیب.
  
وضة ریُحدد تخفیض الرسوم سنویًا في اجتماعات مجلس إدارة البلدیة. تُرسل طلبات تخفیض الرسوم إلى إدارة  

 األطفال.
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 ب) التخلف عن السداد   

سیؤدي التخلف عن دفع الرسوم الخاصة بأولیاء األمور ألكثر من شھرین إلى إصدار تحذیر لتحصیل الدیون. یتم تحصیل الدیون وفقًا 
 لإلجراءات البلدیة.  

 

 : إنھاء االستفادة من المكان13 
طفال خطیًا بشكل إلكتروني. فترة اإلشعار بإنھاء االستفادة ھي شھر واحد من الیوم یُقدم طلب إنھاء االستفادة من مكان في روضة األ 

 األول للشھر الذي یلي استالم إشعار إنھاء االستفادة. تُرسل طلبات اإلنھاء إلكترونیًا على الموقع اإللكتروني الخاص بالبلدیة.
  
فال عند الخروج من البلدیة. یجوز االحتفاظ بأماكن روضة األطفال على الوالدین التأكد من إنھاء االستفادة من مكان روضة األط 

 لمدة تصل إلى ثالثة أشھر باالتفاق مع إدارة روضة األطفال.
  
إذا لم یتم استخدام مكان روضة األطفال لمدة شھر واحد، فسیتم استدعاء أولیاء األمور الجتماع مع مدیر روضة األطفال لمناقشة  

 رات أو إنھاء محتمل.  االحتیاجات أو التغی
  

 : إذن التغیب14 
 یمكن ألولیاء األمور التقدم بطلب إلى مدیر المدرسة للحصول على إذن للتغیب، إذا تم استخدام المكان لمدة ثالثة أشھر على األقل. 

سیكون إذن التغیب ساري المفعول بعد ال یُمنح إذن للتغیب، إال ألیام كاملة، من أول یوم في الشھر حتى نھایة سنة روضة األطفال. 
 شھر واحد من تقدیم الطلب على أقل تقدیر.

  
 : الصحة15 

على أوالء األمور تقدیم شھادة صحیة لطفلھم قبل أن یتمكن الطفل من بدء الذھاب إلى روضة األطفال. یجب تقدیم ھذه المعلومات  
 ).50دة خطیًا إلى مدیر روضة األطفال (قانون روضة األطفال، الما

  
 على الموظفین إبالغ أولیاء األمور واألوصیاء بأي أمراض معدیة في روضة األطفال.   

 ینبغي على األطفال المرضى المكوث في المنزل، وعلى أولیاء أمورھم إخبار روضة األطفال بحالة الطفل.  
لك وفقًا لإلجراءات البلدیة الخاصة بإدارة األدویة في إذا احتاج الطفل إلى تناول أدویة ومنحھا لھ أحد الموظفین، فینبغي أن یتم ذ

 روضة األطفال.
 تتبع روض األطفال التوجیھات المعمول بھا والصادرة عن المعھد النرویجي للصحة العامة.

  

 : واجب الحفاظ على السریة وواجب الكشف عن المعلومات16 
 ).20انون روضة األطفال، المادة موظفو روضة األطفال مطالبون بالحفاظ على واجب السریة (ق 
 الموظفون مطالبون بالكشف عن المعلومات لخدمات رعایة األطفال وللخدمات االجتماعیة 
ولخدمات الصحة والرعایة البلدیة على النحو المحدد من قبل ھذه المؤسسات. في ھذه الحاالت، ھم غیر ملزمین بالحفاظ على واجب  

 ).46، 45، 44لمادة السریة أو أنظمة مكان العمل (ا
  

 : شھادة حسن السلوك المقدمة من طرف الشرطة17 
على العاملین في روضة األطفال أو األشخاص الذین یقضون بانتظام وقتًا في روضة األطفال تقدیم شھادة حسن السلوك المقدمة من  

 ).30األشخاص الذین أدینوا بارتكاب اعتداء جنسي على األطفال ممنوعون من العمل في روض األطفال (المادة طرف الشرطة. 
  

 : الضمان18 
یستفید جمیع األطفال في روض األطفال من تأمین جماعي وفقًا لالتفاقیات السائدة في بلدیة ھورتن. یغطي ھذا التأمین األطفال الذین  

 مشاركتھم في أي نشاط تنظمھ البلدیة. أصیبوا في حوادث أثناء
 

 : المراقبة الداخلیة19
تلتزم روضة األطفال بأنظمة المراقبة الداخلیة المتعلقة بحمایة الخصوصیة والصحة والبیئة والسالمة والوقایة من الحرائق ومراقبة  

 المنتج.  
. توجد قوائم المراجعة 9م بأحكام قانون روضة األطفال، المادة یحافظ مدیر روضة األطفال على الرقابة الداخلیة، وذلك ضمانًا لاللتزا

 وإجراءات روتینیة أخرى في كل روضة أطفال، ضمانًا لاللتزام بھذه األحكام.
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 : تعدیالت على البنود20 
 یجوز تعدیل البنود من طرف مجلس البلدیة. 
ییرات في القوانین واألنظمة أو القرارات البلدیة أو المركزیة، سیتم إداریًا إدخال تعدیالت على النظام األساسي، نظرا لحدوث تغ 

 ) إلبالغھا بالمراجعات التي تم إحداثھا.HKOFوسیتم إرسالھا إلى اللجنة السیاسیة الرئیسیة للثقافة والتنمیة والخدمات التطوعیة (

 ھانھ بكوه       
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