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دعم اللغة األم في الروضة
يمكن لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  4و  5سنوات ممن لديهم لغة أم غيراللغة السويدية تسجيل طلبهم
بالمشاركة بدعم تعلم اللغة األم في الروضة  .الشرط األساسي للحصول على دعم اللغة األم هو أن الطفل لديه هذه اللغة
كعنصر حي في المنزل  ،أي أن اللغة يتم التحدث بها يوميا ً في المنزل.

ماهو تعليم اللغة االم ؟
وفقًا لمناهج مرحلة ما قبل المدرسة اي الروضة  ،يجب أن توفر الروضة لكل طفل الشروط الالزمة لتنمية كل من اللغة
السويدية ولغة الطفل األم  ،في حال كان لدى الطفل لغة أم مختلفة عن اللغة السويدية .تلتقي معلمة اللغة األم باألطفال في
وقت ما من كل أسبوع  .وكذلك تساعد في التعليم اليومي في الروضة.
تشير األبحاث إلى أن اللغة األم المتطورة تفيد في تطوير اللغة السويدية لالطفال وهذا بدوره يساهم في زيادة تحقيق
الهدف في المدرسة .وبهذا سيكون هناك جسر يربط بين اللغة السويدية في الروضة واللغة االم في المنزل.
.من أجل تقديم دعم اللغة األم في الروضة  ،يجب أن يكون متاحا في البلدية مدرس اللغة األم مناسب.

التقديم لطلب تعليم اللغة االم
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□

نعم انا اريد التقديم لطلب مساعدة في تعليم اللغة االم

كال انا ال اريد التقديم لطلب مساعدة في تعليم اللغة االم

اسم ولي االمر:

توقيع ولي االمر:

التاريخ:

اسم ولي االمر:

توقيع ولي االمر:

التاريخ:

يجب تقديم الطلب للمدير بموعد اقصاه  30من نيسان قبل السنة الدراسية المطلوبة
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Barn- och utbildningsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda ditt barn
modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål i enlighet med skollagen (2010:800). De
uppgifter som behandlas är dina och ditt barns namn, personnummer och adress. Uppgifterna, som
hämtas från Skatteverket, delas med Statistiska Centralbyrån (SCB) i statistiksyfte och sparas i två år efter
att barnet slutat.
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har rätt
att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också möjlighet att
få felaktiga uppgifter rättade.
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten.
För barn- och utbildningsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge
information och kontrollera att lagstiftningen följs.
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är
Dataskyddsombudet
Tel: 0725482275
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel,
0380-51 80 00 eller skicka din fråga till bukontoret@nassjo.se.

