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 .1حقوق الطفال
األطفال هم األفراد الذين لم يبلغوا سن  .18األطفال قارصون ويتمتعون بحضانة والديهم .يجب عىل الوالدين رعاية
ر
االحتام لهم .عندما يتخذ اآلباء قرارات مهمة نيابة عن الطفل  ،يجب عليهم االستماع إىل آراء
أطفالهم وإظهار المودة و
ً
أكت.
يكتالطفل  ،کلما يكون آلرائه أهمية ر
الطفل وأخذها يف االعتبار وفقا لسن الطفل ونموه .کلما ر
حت لو لم يعيشوا ً
• لألطفال الحق ف أن يكونوا مع كال الوالدين  ،ر
معا.
ي
ر
غت مسموح ألولیاء األمور اإلساءة إىل
االحتام والعنف
• یجب عىل اآلباء حماية أطفالهم من عدم
النفس والجسدي .ر
ي
أطفالهم ویمنع إستخدام العنف.
وغتها من الضوريات .
• يجب عىل اآلباء تأم ری مسكن وملبس والطعام ألبنائهم وتزویدهم باللوازم المدرسية ر
المعلومات تم الحصول عليها من موقع مکتب مندوبیة األطفالhttps://www.barn.is/born-og-
unglingar/rettindi-barna-og-unglinga/
• العقوبة الجسدية ممنوعة .بإمکانك طلب المساعدة من مرشد إجتماع أخصائ بأساليب ر
التبیة المعتمدة يف
ي
ي
أيسلندا.
الطرفی أو كالهما كان تحت سن ً 18
ر
عاما
الت تفيد بأن أحد
ر
• زواج األطفال غ رت مسموح به يف آيسلندا .شهادة الزواج ي
غت صالح يف آيسلندا .هنا بإمکانك قراءة المزيد عن حقوق األطفال يف آيسلندا :
وقت الزواج ر
https://www.barn.is/born-og-unglingar/rettindi-barna-og-unglinga/
https://www.island.is/born
https://reykjavik.is/rettindi-barna

 .2ریاض الطفال
المدرس ألطفال دون سن السادسة  .تعمل رياض األطفال وفق
تعلیم يف النظام
ه أول مستوى
ي
ي
• الحضانة ي
الرئيس لرياض األطفال.
المنهاج
ي
حواىل  ٪96من األطفال الذين
ام لألطفال يف سن الحضانة ،ومع هذا فإن
•
ي
يف آيسلندا ،ال يوجد تعليم إلز ي
ر
تتاوح أعمارهم ربی  5-3سنوات يذهبون إىل ریاض األطفال.
اإلبداع  ،مما يضع األساس لتعليم
• يف مرحلة حضانة ما قبل المدرسة  ،يتم التعلم من خالل اللعب والعمل
ي
األطفال استعدادا للمستويات المدرسية األخرى .األطفال الذين يذهبون إىل مرحلة ما قبل المدرسة يكونون
ً
ر
أكت استعدادا للمرحلة اإلبتدائية وهذا ينطبق بشكل خاص عىل األطفال الذين ليس لديهم األيسلندية كلغة أم.
وف
• سنوات الحضانة تمهد األساس ل تعلم اللغة األيسلندية لألطفال الذين لدیهم لغة األم ر
غت األيسلندية  ،ي
نفس الوقت يتم تشجيع اآلباء عىل دعم لغة األم ألطفالهم بطرق مختلفة.
تفست و ترجمة المعلومات الضورية لتسهیل مهمة التواصل مع
• تبذل رياض األطفال قصارى جهدها لضمان
ر
أولیاء األمور.
ر
وئ للبلديات .للقيام بذلك ،
• عىل أولياء األمور تسجيل أطفالهم يف رياض األطفال من خالل النظام اإللكت ي
يجب أن يكون لدى الوالدين هوية ر
إلكتونية.
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كبت من قبل البلديات ولكنها ليست مجانية .تعتمد الرسوم الشهرية عىل
• روضة األطفال مدعومة إىل حد ر
تعرفة كل بلدية ،قد تختلف حسب البلدیات .يتم منح خصومات لآلباء الوحیدین و األمهات الوحیدات
کی ذات بیت الزوجیة أو الذين هم متفرغون للدراسة أو لألس بوجود ر
أكت من طفل
غت مشار ر
(منفصلی ) ر
ر
واحد يف دور الحضانة .
• األطفال يف رياض األطفال یخروجون للعب يف معظم األيام  ،لذلك من المهم أن يرتدوا مالبس مناسبة
وحسب الطقس.http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barna-riktig-i-
vinterkulda
مستة اندماج الطفل /التأقلم يف مرحلة ما قبل المدرسة يف األيام األوىل ويتلقون جميع
• يشارك الوالدان يف ر
المعنیی
المعلومات األساسية من
ر
• من أجل اإلطالع عىل معلومات حول رياض األطفال ،یمکنك زیارة موقع مدينة ريكيافيك المتوفرة بعدة لغات
عىل الرابطhttps://reykjavik.is/baeklingar-fyrir-foreldra-brochures-parents :

 .3المدرسة اإلبتدائیة
ام لجميع األطفال الذين رتتاوح أعمارهم ربی  6و  16سنة.
• يف آيسلندا  ،التعليم إلز ي
ً
• تعمل جميع المدارس وفقا لدليل المناهج الوطنية للمدارس اإللزامية وقانون المدارس اإللزامية الذي سنته
ً
وفقا للقانون ويتم ر
كت عىل
ام
الت ر
ر
التلمان اآلیسلندي .يتمتع جميع األطفال بحقوق متساویة يف التعليم اإللز ي
رفاهية الطالب وإحراز تقدم يف التعلم.
غت
• لدی جميع المدارس اإلبتدائية خطة إستقبال و ترحیب خاصة لألطفال الذين لدیهم لغتهم األم ر
اآليسلندية.
غت األيسلندية لهم الحق يف تعليم األيسلندية كلغة ثانية .كما يتم تشجيع
• الطالب الذين لدیهم لغتهم األم ر
اآلباء عىل دعم اللغة األم ألطفالهم بطرق متنوعة.
تفست و ترجمة المعلومات الضورية من أجل التواصل مع
• تبذل المدارس اإللزامية قصارى جهدها لضمان
ر
أولیاء األمور.
ر
وئ
• عىل أولياء األمور تسجيل أطفالهم يف المدارس اإلبتدائية وأنشطة أوقات الفراغ من خالل النظام اإللكت ي
للبلديات .للقيام بذلك  ،يجب أن يكون لدى الوالدين الهوية ر
إلكتونية.
• المدارس اإلبتدائية يف آيسلندا مجانية.
• يذهب معظم األطفال إىل المدارس اإلبتدائية يف مناطق سکناهم ويتبع األطفال أعمارهم يف الصفوف بغض
النظر عن قدراتهم.
كتائ إلدارة المدرسة من
• من واجب الوالدين إخطار المدرسة بمرض أو غياب أطفالهم .يجب تقديم طلب ر ي
أجل الحصول عىل إذن للطالب
https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi/?fbclid=IwAR2X6xDMzRxvVQO1ofFtbToMqfQD
mxrGlW61cVICDlwMotfHwD8vW4-SlT0

 .4المدرسة اإلبتدائیة ،بیت نشاطات وقت الفراغ و المراکز اإلجتماعیة
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ر
حصت الرياضة والسباحة من المواد اإلجبارية يف المدارس االبتدائية اآليسلندية وعادة ما يكون األوالد
تعتت
•
ر
ي
ً
والبنات سويا خالل هذه األوقات.
ر
األستاحة مر رتی إىل ثالث مرات ب ری الحصص التدریسیة ،
• طالب المدارس اإلبتدائية یخروجون يف أوقات
لذلك من المهم أن يرتدي الطالب مالبس مالئمة للطقس.
• يتم ر
كت عىل جلب الطالب لوجبة غداء صحية وجيدة  ،وال يسمح بتناول الحلويات داخل المدارس
الت ر
اإلبتدائية .أحضار الماء ر
عصت الفاكهة .يف معظم المدارس  ،يمكن للوالدين رساء طعام ساخن
للشب وليس
ر
ألطفالهم مقابل رسوم رمزية.
• يف العديد من البلديات  ،يمكن للطالب الحصول عىل المساعدة يف أداء واجباتهم المدرسية داخل المدرسة أو
الح.
يف مكتبة ي
• يوجد يف معظم المدارس مراكز ترفيهیة حيث يتم تقديم أنشطة ترفيهية منوعة و منظمة لألطفال الذين
رتتاوح أعمارهم ربی  6و  9سنوات بعد انتهاء الدوام الدراس مقابل رسوم رمزية .ف مراكز ر
التفيه  ،يحصل
ي
ي
األطفال عىل فرصة التدریب و ممارسة التواصل وتكوين صداقات وتعلم اللغة األيسلندية من خالل اللهو و
اللعب.
إجتماع
• يف معظم المناطق  ،داخل المدارس أو بالقرب منها  ،توجد مراكز إجتماعیة حيث يتم تقديم عمل
ي
عاما .يتم ر
بناء لمن رتتاوح أعمارهم ربی  10و ً 16
اهقی للمشاركة الفعالة
كت عىل حشد األطفال والمر ر
الت ر
وتفعیل الطاقات ) . (SLتفتح بعض المراكز المجتمعية أبوابها ف وقت الحق من اليوم ر
وحت المساء  ،والبعض
ي
اآلخر خالل أوقات الفراغ أو ر
استاحات الغداء خالل ساعات الدراسة.
ن
 .5الثقافة المدرسیة يف آیسلندا
• لدی المدارس اإلبتدائیة یوجد مجلس إداري ،شوری المدرسة ،جمعية طالبية وجمعية اخری ألولياء األمور
ترع مصالح الطالب.
ر
اس ،یقام عديد من الفعاليات و النشاطات التفيهیه أو الرحالت منظمة من قبل المدرسة أو
• خالل العام الدر ي
ممثىل الصف أو جمعية أولياء األمور .يتم اإلعالن عن مثل هذه الفعالیات  ،خاصة  ،بشكل
اتحاد الطالب أو
ي
منفصل.
ُ
ر
كت عىل التعاون الوطید ربی العائلة/المتل والمدرسة .تعقد مقابالت أو
• يف المدارس اإلبتدائية  ،يتم الت ر
اس لمناقشة تعلم الطالب ورفاههم .يتم تشجيع اآلباء للبقاء
محادثات مع أولياء األمور مر رتی خالل العام الدر ي
عىل التواصل مع المدرسة.
• من المهم أن يحض أولياء األمور حفالت و مناسبات منظمة خالل الفصل إلعطاء الطفل اإلهتمام والدعم
وکذلك من أجل رؤية ومتابعة الطفل يف البيئة المدرسية  ،والتعرف عىل ما يجري يف المدرسة والتعرف عىل
زمالئه الطالب وأولياء أمورهم.
ً
ً
ً
• من الشائع أن يكون قدرا کب رتا من التواصل و التفاهم ب ری األطفال و أولیاء األمور الذين يلعبون معا و یقضون
ساعات سو ًیا .
• حفلة عيد ميالد ه مناسبة إجتماعية مهمة بالنسبة لألطفال ف آيسلنداً .
غالبا ما يجتمع زمالء الدراسة الذين
ي
ي
أكت من
مجموعة
کة
مشار
و
دعوة
أجل
من
ميالدهم
بعيد
لإلحتفال
مماثل
وقت
ف
لديهم
ر
أعياد ميالد ي
ُ
تناس
األصدقاء .تبذل الجهود لدعوة إما الفتيات أو األوالد أو جميع زمالء الدراسة والتأكد من عدم إستبعاد أو
ي
أي شخصً .
غالبا ما يتفق اآلباء عىل تكلفة الهدايا.
المدرس.
• بشكل عام  ،ال يرتدي طالب المدارس اإلبتدائية الزي الموحد
ي

 .6ریاضة  ،فن و أوقات الفراغ
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ر
ر
نعت دورات تدریبیة
مشاركة األطفال يف األنشطة التفيهية تعد مهمة يف آيسلندا .عند الحدیث عن األنشطة التفيهية  ،ي
الت يتم خارج ساعات الدراسة العادية .األنشطة ر
ر
كبتة
التفيهية لها قيمة وقائية ر
يف الرياضة والفنون وممارسة الهوایات ي
ويتم تشجيع اآلباء عىل دعم أطفالهم ف األنشطة االجتماعية والمشاركة ف األنشطة ر
التفيهية المنظمة .من المهم أن
ي
ي
يتعرف اآلباء عىل األنشطة ر
التفيهية المتوفرة يف مناطق سکناهم ،يمكن أن يكون العثور عىل هوایة وقت فراغ مناسب
هو مفتاح النجاح لتكوين صداقات وفرصة للتدریب و ممارسة اللغة األيسلندية .من أجل تشجيع األطفال عىل
المشاركة ف األنشطة ر
التفيهية المنظمة  ،تقدم معظم البلديات لكل طفل منحة وقت الفراغ frístundakort
ي
اهقی يف سن ال (17-6
• الهدف
تمكی جميع األطفال والمر ر
الرئيس من منحة أوقات الفراغ  frístundakortهو ر
ي
سنة) المشاركة يف أنشطة ترفيهية بناءة  ،بغض النظر عن الظروف المالية أو االجتماعية.
ً
• تختلف المنحة من بلدية إىل أخرى  ،لكنها رتتاوح ربی  50-35ألف كرونا آيسلندية .لكل طفل يف السنة.
ر
• المنحة تکون ر
إلكتونية وتدفع بعد التسجیل ر
فيه بدل مشارکة الطفل .
مباسة للنادي
الرياض أو المرکز الت ي
ي
ر
وئ  ،عىل
• يف معظم البلديات  ،يحتاج اآلباء و األمهات  Rafræn skilríkiللتسجيل عن طریق الدخول إىل نظام إلكت ي
ر
صفحائ يف  Hafnarfjörðurلتتمكن من تسجيل
سبيل المثال  Rafrænn Reykjavíkأو  Mitt Reykjanesأو
ي
ر
األطفال يف المدرسة ورياض األطفال ومراکز أوقات الفراغ  ،إلخ .المعرفات اإللكتونية Rafræn skilríkiمطلوبة
ر
وئ.
للتسجيل داخل النظام اإللكت ي

 .7المدارس اإلعدادیة
ه إعداد الطالب للمشارکة يف الحیاة العملیة و المراحل المقبلة من التعلم .
• المدارس اإلعدادیة مهمتهم ي
المدارس اإلعدادیة يف البالد Framhaldsskólar á landinu :
•

الدراسة ف المرحلة الثانوية ليست إلزامية  ،لكن التعليم إجباري حسب القانون ر
حت سن  18عاما .أولئك
ي
أساس معادل أو بلغوا سن
تعليم
عىل
أو
ة
ی
األبتدائ
اسة
ر
الد
شهادة
عىل
حصلوا
و
ام
ز
اإلل
التعليم
أكملوا
الذين
ي
ي
 16عاما يمكنهم بدء يف الدرسة األعدادیة  .التسجيل يف المد ارس األعدادیة Innritun í framhaldsskóla

•

للمزید من المعلومات https://www.island.is/framhaldsskolar :

 .8قواعد مواعید البقاء خارج ز ز
المنل
يف آيسلندا  ،توجد قواعد بشأن تحدید مواعید و ساعات الخروج من البیت لألطفال الذين رتتاوح أعمارهم ربی  0و 16
ً
ر
الت يمكن لألطفال البقاء فيها مساء /ليال دون أن يرافقهم شخص بالغ .الهدف من
عاما .هناك تنبیه ينص عىل المدة ي
اهقی.
القاعدة هو تعزيز بيئة صحية لألطفال والمر ر
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* قواعد البقاء خارج ن ن
منل
* وفق الفقرة 92 .لقانون المرقم2002/80 .
خالل ر
فتة الدراسة من  1أیلول/
سبتمت إىل  1آیار /مايو
ر
 12سنة و أقل بإمکانهم البقاء خارج المتل ر
حت الساعة  8مساء
 16 – 13سنة بإمکانهم البقاء خارج المتل ر
حت الساعة  10مساء
من ر
فتة  1آیار /مايو اىل  1أیلول/
سبتمت
ر
 12سنة و أقل بإمکانهم البقاء خارج المتل ر
حت الساعة  10مساء
 16 – 13سنة بإمکانهم البقاء خارج المتل ر
حت منتصف الیل  12لیال

ً
معا

SAMAN

www.samanhopurinn.is

ً
أيها اآلباء و األمهات  ،هیا نكون معا !
بتقصت هذه المدة وال ُيسمح لهم بتمديدها .يستثت
ُيسمح آلولیاء األمور
ر
من القاعدة عندما يكون األطفال برفقة شخص بالغ واألطفال الذين
رتتاوح أعمارهم ربی  13و ً 16
عاما يف طريق العودة إىل المتل من مدرسة
شبائ معتمد .يعتمد العمر عىل سنة الميالد.
أو نشاط
رياض أو تجمع ر ي
ي

 .9الخدمات اإلجتماعية،البلديات والدعم من أجل الطفال
وأخصائت النطق الذين يقدمون
• توظف البلدیات من خالل خدمات المدارس؛ مستشاري تدريس و نفسان ریی
ري
والموظفی يف ریاض األطفال والمدارس االبتدائية.
مجموعة متنوعة من االستشارات والخدمات ألولیاء األمور
ر
إجتماعيی يقدمون عىل تقديم المشورة للمشاكل
عاملی
• توظف مراکز الخدمات االجتماعية التابعة للبلدیات
ر
ر
المالية والمخدرات وتربية األطفال وکذلك إرشادات يف مجال الصحة والعالقات اإلجتماعیة والطالق و إلخ.
• يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة مالية خاصة لألطفال من مرکز الخدمات اإلجتماعية يف سداد
التفيه واإلقامة الصيفية أو األنشطة الرياضية ر
رسوم رياض األطفال والوجبات المدرسية ومراكز ر
والتفيهية.
المساعدة المالیة تختلف من بلدية إىل أخرى.
ً
• يجب أن يؤخذ يف نظراإلعتبار أنه يتم تقييم جميع الطلبات وفقا للظروف المعیشیة وعىل الکل أن تمتثل
ألسس و قواعد المنحة لكل بلدية من أجل الحصول عىل موافقة البلدیة المعنیة.

 .10مخصصات األطفال
•

الت يدفعها إدارة الضائب الحکومیة للوالدين أو اىل وىل األمر ال ر
ر
مشف
ي
ه المدفوعات ي
مخصصات األطفال ي
عىل رعایة الطفل و یقیم معه يف المتل.

•

العائىل .يحصل األشخاص ذوي الدخل المنخفض عىل مخصصات
مخصصات األطفال مرتبطة بالدخل
ي
أطفال أعىل والعكس صحيح.

•

يتم دفع مخصصات األطفال ف  1رفتاير/شباط  1 ،مايو/آیار 1 ،يونيو/حزیران و أخ رتا ف  1أكتوبر /ر
تشین
ي
ي
األول.
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•

ر
ر
تلق
عندما يولد طفل أو ينتقل إىل أيسلندا  ،قد يستغرق األمر ما يصل إىل عام واحد حت يبدأ الوالدان يف ي
مخصصات إعانة الطفل وقد يصل األمر إىل عام ری ر
حت يحصل الوالدان عىل مخصصات إعانة الطفل الكاملة.

•

إضاف من مرکز الخدمات اإلجتماعية لدفع الفارق .يجب
لالجئی التقدم بطلب للحصول عىل تعويض
يمكن
ر
يً
أن يؤخذ يف نظر اإلعتبار أنه يتم تقييم جميع الطلبات وفقا للظروف المعیشیة وعىل الکل أن تمتثل ألسس و
قواعد المنحة لكل بلدية من أجل الحصول عىل موافقة البلدیة المعنیة.

ز
الحکوم والمدفوعات من أجل الطفال )Tryggingastofnun Ríkisins (TR
تأمی
 .11دائرة ال
ي
ر
متم ربی
تأئ من الوالد/الوالدة الذي ال يسكن الطفل معه حسب إتفاق ر
نفقات اإلعالة ؛ عبارة عن مدفوعات شهرية ي
الطرفی  .نفقة الطفل ملك للطفل ويجب رصفها من مصلحة الطفل  .من الممكن أن تطلب من
ر
الحکوم ) (TRالتوسط يف دفع إعالة الطفل.
الضمان
دائرة
Tryggingastofnun
Ríkisins
ي
•

يجب تقديم شهادة الميالد.

توف أحد الوالدین أو كان یعیش عىل نفقات الشيخوخة أو العجز أو
راتب الطفال ؛ هو دفعة شهرية تدفعها  TRإذا ي
متقاعد يف مرحلة إعادة التأهيل.
مصت الوالد /الوالدة؛ بشهادة وفاة أو يف تقرير من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
• يجب إثبات
ر
الالجئی أو من دائرة شؤون األجانب .
ر
راتب المومة أوالبوة  :ه مدفوعات شهرية تدفعها  TRللوالدين الوحيدين /المنفصل ری الذين لديهم طفالن أو ر
أكت
ي
يقيمون قانونیا معا داخل المتل.
ز
الحکوم
تأمی
 : Tryggingastofnun https://www.tr.is/دائرة ال
ي
ر
صفحائ *عىل موقع Tryggingastofnun :
• تقدیم الطلب يف *
ي
https://innskraning.island.is/?id=minarsidur.tr.is
•

من هنا الوصول اىل نموذج ،ورقة ،الطلبیة عىل الموقع
https://www.tr.is/tryggingastofnun/umsoknir

باإلنکلتیة https://www.tr.is/en :
• صفحة المعلومات عن الخدمات المتوفرة Tryggingastofnun
ر

 .12معلومات مفیدة
• ممثلیة الطفال  :تعمل ممثلیة األطفال أو مندوب األطفال عىل ضمان مراعاة حقوق األطفال واحتياجاتهم
ومصالحهم بالكامل .يمكن ألي شخص التوجه إىل ممثلیة األطفال إلستفسارات ،وتكون األولوية ً
دائما
لألطفال.
هاتف رقم 522-8999 :
مجائ 800-5999 -
خط األطفال -
ي
ر
وئ ub@barn.is :
برید ألکت ي
•

اإلنجلتية واأليسلندية
باللغتی
نحن وأطفالنا  -معلومات عملية للعائالت يف آيسلندا
ر
ر
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