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Mjölbyعا ششبع خع وخ عکم عا عمر معوعمرشخمععدا
لیاع تیلاعفقبل از مکتبلولمکاتبلسویدنلناعللاعا وعمل»فعاعملناعاق« سلساعرللسویدنولااعلل االتو لس لعل بالس لل
.اعفلیو یلیاع تیلنت ووب
اعفلیاع تیقبل از مکتبلولمکاتبلسویدناعل ال عی عملول عاسیسمل سسن ل بالسای.للاعلولسا ل علابقلزنع لنهعابل
س اوسل الیعیاتسفلیالزاهعلاسلیسسابل وب.للاعل عیبل نتوالا بلولیعیاتسفلاوال عی عملول عاسیسملولسیهعیلنتدلنعیسهلسیللیاع تی
لعرلاعناااع افل السالاعفلساعا لنسیهلزنع لاوشوتلل عیبلسناسسهل النبعنل چسلولسا سویدناسل دلنتبابمل سویالل
 .وب
اعمل سس سفل تلل ملولنسیلولی دعا و ل علسیسسیلاات لول ببرل ابالا لسادعمملز سیفلیسیفلولاسالیاایمل سس سفلسادعم
.اعفلاداوبل ال عیبلیالن اآل سویال عابلازیسلاوو لسا لزاتآ
لس والال ل عیملاعناال تلسویدناعفلذس للول وسادل بملنتهعهلنس اعفلنال مل نوهل ابالا لاوسسال علنهاسهل وسیملسا ل
اعناال وبیساوو لاسلز عالنتدع ی.لز وعل بمل علنتسسخلیساوو لثعیلولاعنااملینلاعییلنسومللاسلسیهعیلنت وبل ال سسفل
ل.اعفلزاهعلاسوافلسایلاتچسییلولاتنل وعثیلییوسسملولسا مکتبوع لولیساوو لسایل الس لیس یلولینلن عملساال
.سن عمل بعییل عساعی لاوالسیسسیلنس اول سثعایسالسای
لاعفلفادلس لن اآلولیاع تیمکاتباعلیاللس لسا لیال سلاتسابالندعیدلنهبلسیمعهلاداوب.لاو عافل سسفلسیهعیلینلنهوع ال
لیوااقبل از مکتبلولمکاتبر سسیلاسل عو لبت وی.لعتاللیلعاعدیلهابناعل ناسلولا آلفعفحلاآلنعا هعلمMjölbyل هسل
لولاتنلیاع تی
اعمل گچهعفلس بلسیللوسنبلیعل دلوسنبل عاسیسمللاعفلاعاعاعمل ال لوال سلاسوالاسواال علاوی سیلزنع
.اسلیال سلنتوتسیمل عندلنتچعی
عخوارا مکتب
ل سییبلییبال/اعفلیساوو لول الی تدل تعوبل
اعفلیال سث لیاع تیقبل از مکتبلولمکاتبیعلوس داو لنزاا لیالسنعالزنع
لاعفل ال عیبلس لنتچعی.لیالسیسنال ال سث لنعسایلوس داو لولنوعییمکتبلمشاگردان.ولسو تعل عابل وتسیملس عاالنتچعیل
لناوعفلاوی سیمکتبلاعفلسا

لمکتبلولندتسلیااتع لشاگردان .السابسقلزنع

لنال لسایل

• رخصتی برای امور شخصی
لنبیسمکتبنتاعسابل علا عییلنبویلنچگ ل بال سسفلسنعال گا لاثاا ل باب.لاسل وبملسیلل عندلاثاا لنو بلل
ل
لاوتچعی.لسن عملیسیملاثاا لنو للسایل عل عاال النچ دل عاسیلیالیااتع ل السابسقلزنع
نس ع ل السنعالزنع
.نهبویل عی
• غذا
لیامکاتبسسفلسیسسیل النهاع بلاع ا لاسلناسقلاوت ووبلساسحالنتچعی.لیس یلناعاسالاسلاو لانیوالاانیهعبل ل
سااتعیالس لا یبلثعزل علنبلیا
لمکتب.ولیواالفادلس لن اآلیسسابلسایل
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• یونیفورم در مکتب
ل اعرل عاسیلیامکتبساعاعال تنفلسایل ال عاسیل عیبلیا عاالزمل اوتبل وتسی.ل اعرل عاسیلااعیبلنگع
ل ع بلولااعیبل سسفلثعیل عاسیلیعلییوسلییاع تشاگردان.ثسساع ل ع بل
لاعفلزنع

لس اسسالیالل

• حضور همزمان شاگردان دختر و پسر در مکتب
لاعفل سلناوعفلسا مکتباعیلل سالولاعش ل عو لبگ اعالولاااعالعااسلبت وی.للاعیل نونچیلیال اعال تل لا چتآلم
لیاو لیالاع عبلیاا شاگردانل سسفلساهعهلیسیمل عااعفلیاا لولاسی ملاتساعفل الو لومتسالیال وعالولاوسسال
شاگردان.اوبلنگع لثعساوبل عیل
• جشنهای خارج از تقویم سویدن
ساا لل»فعاعملناعاق«یاثعسایلاثاا ل سلساعرلاسواتهسلسااوبایلساسحالنتچعی.ل وتللیاثعسایل عنلال سلساعرل
.نسسااال وتبل»متسنعاسفلولاثاا «سیساالنال لناعاقلیا عااللنتچعی.ل الااووعیاعفلفعاعا
• اعیاد مسیحی و سنتی مکتب
 .عندل تبلاعامل سیدوبملسیعهلنببرلول عاتعلنتچعی
زنع لولوس بیللنعیدل ال س یلیالاچوهعفلاوا لااع وبمللساسلیسااشاگردل عیبلیالییوسل وعقلمکتب.نعاسل عیل
• تربیت بدنی
مل تنلسایللاعلسااعافلسای.ل اعرلوا ملاوعاوبلییوسلیاع تیلهیلنعاوبلییوسلزنع زنع لوا لول
اعفلزنع
ل الثعیشاگردل عیبلیا عاالزمل اوتبل وتسی.ل اعرلوا لااعیبلنعاملیاع تیلشاگردل عیلیعل سسفلییوسلشاگردانثسساع لل
.ع ب
لس نسن لسایلنوعهلاسیاللابلس لیاع تیمکتب سسفل ابیدل سیمل اعرلوللاعفلابساعاالنعط لسایل الس عنل
ل.اعفلوا
لسااهوعهشاگردان.یثاسلولادسلیسسابل وبل
اعفلنس ع ل الیثاسسملولادسسمملسفبسنعبلاتنل عیبل سسفلابسل سیملنهلبلنوعهلاسیالل عابل لوال سل ت تنلن عم
 .وتسی
ل.زنع لز اع فلینل گالس لزنع ل س تیل با لسایشاگرداناعفل عیبلیالاعزل چبل الابقل اتتلل بالیال نتوالنهعابل
لز اع فلیایلیع وب.لس لزاهعل الزنع لز اع فلیالنعآtednbybdnuLساسحالنتچعیملفعساتلل وعن لیالزاهعلس وعزلل
لس لاوبل سسلول سث ل یساع لس نسن لسای.ل سث لس ل اعرل
لنتچعاببلاع تبمل اعرلز اع فلیعieikBdBفلاعلاعفلوا
لاتنلازیسیاالنتچعی.لنوعهلاسیالل عندل داللنعاعلاتالس لواویل النعآلسنسلس نسن لسای
.وا
• آموزش موسیقی
.زنع لنعاتب ملنعاوبلییوسلیاورملسااعافلسای
• عبادت
 .الناالعنعبلنس ع ل الاثاا ل سسفلسنعال گا لنسسااال وتب
لیاو لسیللیاع تیلااعیبلاسواالزنع مکتبدل وبلول عیبلیالسوفعبلسااسسنیلساهعهل وتسی.لیال عابلسن عمملاسلنگالمکتبل
لاعفلاتعیال وعن لیالنتاعسابلن عممکتب.سیهعیل وبل النگا لنزاآلثعزلااع بل
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• آموزش زیستشناسی (جنسیت و روابط)
 .وعا ملنعاوبلییوسلیاورلسااعافلسایلزنع
• آموزش هنر
.یاورلسااعافلسایلزنع
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ل یدی

لاوسملنعاوبلییوس

.
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