
 فرزندان مهاجران بدون 

ن به مدرسه   مدرک از حق رف�ت

 برخوردارند 
متامی افراد بین 6 تا 18 سال در سوئد از جمله فرزندان 

مهاجرین بدون مدرک از حق تحصیل برخوردارند.این 

حق شامل دوره های پیش دبستان، ابتدایی، راهنامیی، و 

نیز تحصیالت ویژه و رفت و آمد به مدرسه می باشد.

Farsi



 مدرسه   برای   همه   ی   کودکان! 

سالم!
آیا می دانستید که بر اساس قانون فرزندان مهاجرین بدون 
مدرک از روز اول جوالی سال 2013 از هامن حقوق دیگر 
کودکان بهره مند خواهند بود؟ این بدین معنی است که 

کودکان از حقوق زیر بهره مند خواهند شد:

  برای   اینکه   فرزند   من   به   مدرسه  

 برود،   چه   کاری   باید   انجام   دهم؟

طلفا با مدرسه ی مورد عالقه ی فرزندتان متاس بگیرید. به آنها 
اطالع دهید که فرزند شام می خواهد در آن مدرسه تحصیل 

کند. با مدیر آن مدرسه صحبت کنید. الزم به ذکر است که 
مدارس از اداره ی مهاجرت و پلیس مستقل هستند. شام حق 

دارید به عنوان ناشناس با مدرسه متاس بگیرید. فقط اطالعاتی 
را که صالح میدانید در اختیار مدرسه قرار دهید.

 قابل   توجه   کارکنان   مدرسه: 

اطالعات تماس: از جایی که بسیاری از مهاجرین بدون 
مدرک دارای آدرسی ثابتی نیستند، آسان ترین راه برای 

متاس با والدین آن ها از طریق تلفن است. 

کارت شناسایی: برخی از مهاجرین برون مدرک فاقد 
کارت شناسایی هستند.

حریم خصوصی و امنیت: به منظور ایجاد امنیت برای 
فرزندان مهاجرین بدون مدرک بهرت است که وضعیت 

و هویت این کودکان محرمانه باقی مباند. فقط افرادی 
که صد در صد قابل اعتامد هستند می توانند به این 

اطالعات دسرتسی داشته باشند.
 الزم به ذکر است که در سوئد تحصیالت 

رایگان است.

پیش دبستان - هنگامی که کودک وارد 6 سالگی می شود یا فعالیت های سال   -
شش را رشوع می کند. این مرحله کودک را برای ورود به دبستان آماده می 

کند. کتاب ها و نهار رایگان خواهد بود.

مدرسه ی ابتدایی - هنگامی که کودک وارد 7 سالگی می شود یا فعالیت های   -
سال هفت را رشوع می کند. کودکان کتاب و نهار رایگان دریافت می کنند. 

دوره ی ابتدایی نه سال طول می کشد.

دبیرستان - نوجوانانی که دوره ی راهنامیی را به امتام رسانده اند می توانند   -
وارد دبیرستان شوند. سه نوع دبیرستان وجود دارد و هرکدام آن ها سه سال 
طول می کشد. اگر شام به عنوان مهاجر بدون مدرک دوره ی دبیرستان خود 
را پیش از سن 18 سالگی رشوع کنید، از حق امتام تحصیالت حتی پس از 18 

سالگی برخوردار خواهید بود.

آموزش های ویژه - آموزش های ویژه به مدارسی گفته می شوند که در آن   -
کودکان یا نوجوانانی که دارای معلولیت ذهنی هستند آموزش می بینند.

در صورت نیاز وسایل رفت و آمد به مدرسه فراهم می باشد. می توانید آدرسی   -
را مشخص کنید که شام را در آن نقطه سوار کنند. اگر از روی ترس منی توانید 

آدرس محل سکونتتان را بدهید، آدرس دیگری را ارائه دهید تا شام را در آن 
آدرس سوار کنند.



 آیا سوال دارید؟ 

با گرد هما�ی صلیب رسخ برای مهاجرین 
ید. بدون مدرک تماس بگ�ی

 ایمیل: 
motesplats@redcross.se

این اطالعات به زبان انگلیسی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان عربی نیز موجود است.

این اطالعات به زبان مغولی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان فارسی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان روسی نیز موجود است.

این اطالعات به زبان اسپانیایی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان صربستانی نیز موجود است.

این اطالعات به زبان آلبانیایی نیز موجود است.

  حقوق   برابر   برای   تحصیالت 

 بر   اساس   قانون

)قانون به فرزندان مهاجرین بدون مدرک 
حق تحصیل داده است.(

از روز اول ماه جوالی سال 2013 متامی کودکان در سوئد 

از حقوق برابر برای تحصیالت برخوردارند. این تصمیم 

بر اساس تغییرات اخیر)الیحه ی 13:58/2012( در قانون 

آموزش اتخاذ شده است )2010:800( و به این معنی 

است که کودکانی که از طرق غیر قانونی در کشور حضور 

دارند از حقوق مساوی برای تحصیل در پیش دبستان، 

دبستان، دبیرستان و آموزش های ویژه برخوردار خواهند 

بود. این کودکان همچنین از حق استفاده ی رایگان از 

رسویس رفت و آمد به مدرسه برخوردار خواهند بود. 


