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1.  مدرسة لوليو الثانوية - المهارات والثقة المستقبلية في المركز  
 Hackspetten :تعتبر مدرستنا واحدة من أكبر مدارس السويد بما يقارب 2400 تلميذاً. تتكون المدرسة من خمس مباني

و Lärkan و Kungsfågeln و Örnen و Hälsans hus. يتمثل شعارنا بالمهارات والثقة المستقبلية في المركز. يعود 
ذلك إلى أن المدرسة تقع في مركز مدينة لوليو Luleå ولكن أيضاً ألننا نعتقد بأنه على قدر عالي من األهمية تزويد التالميذ 

بالمهارات الجيدة. تمكنك هذه المهارات من إيجاد عمالً أو استكمال الدراسات العليا مما يعني الثقة المستقبلية. أهالً وسهالً بكم 
في مدرستنا!

  
يعتبر التعليم في المدارس الثانوية في السويد مجانياً لكن يتوجب الحضور والمشاركة الفعالة في العملية التدريسية من أجل أن 

تحافظ على مكانك في المدرسة.

2.  ماذا يعني قاعدة المفاهيم األساسية؟
المنهج الدراسي هو القانون الذي يتبعه كل من يعمل بالمدرسة. يُسمى الباب األول من المنهج الدراسي بقاعدة المفاهيم 

األساسية والتي تتحدث عما هو األكثر أهمية في المدرسة السويدية. وفقاً لقاعدة المفاهيم األساسية يجب أن يتضمن التعليم: 
عدم انتهاك الحياة اإلنسانية والحرية الفردية والقيمة المتساوية لألفراد والمساواة بين اإلناث والذكور والتضامن بين األفراد. 
تُبنى المدرسة السويدية على القيم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. ال يجوز ربط التعليم بأية ديانة بل يجب أن يُبنى على 

العلم والخبرة التجريبية.         

3.  ما هي أنواع التعليم الموجودة؟
يوجد في مدرسة لوليو الثانوية العديد من البرامج الوطنية للمرحلة الثانوية. يقود البرنامج المهني إلى شهادة مهنية ويمكنك 
إيجاد عمل مباشرة بعد الدراسة. تؤهلك البرامج التحضيرية للدراسات العليا من متابعة الدراسة في الجامعة أو في المدرسة 

العليا. لقراءة المزيد عن برامجنا يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني )مدرسة لوليو الثانوية(.1 يمكنك أيضاً قراءة المزيد عن 
البرامج بعدة لغات على الموقع اإللكتروني )رابط للصفحة الدولية لمصلحة المدارس(.2  

4.  ما هي متطلبات البرامج الوطنية في المرحلة الثانوية؟
 .E من أجل الدراسة في البرامج الوطنية الثانوية يجب أن تكون قد انتهيت من المدرسة االبتدائية ونجحت بتقدير على األقل

حينها تكون مؤهالً. تختلف متطلبات األهلية للبرامج المهنية وللبرامج التحضيرية للدراسات العليا. 

من أجل الدراسة في البرامج المهنية يجب أن تنجح في ثمان مواد: الرياضيات واللغة السويدية واللغة اإلنكليزية وخمس 
مواد أخرى )ال يهم ما هي(. من أجل الدراسة في البرامج التحضيرية للدراسات العليا يجب أن تنجح في إثنتا عشر مادةً: 

الرياضيات واللغة السويدية واللغة اإلنكليزية وتسع مواد أخرى. تختلف هذه المواد التسع وفقاً للبرنامج التحضيري للدراسات 
.)SYV( العليا. لمعرفة المزيد راجع المرشد الدراسي والمهني

1  https://www.lulea.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/lulea-gymnasieby/utbildningar-program.html
2  http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-program



5.  ما هو البرنامج التمهيدي؟
في حال لم تكن مؤهالً للبرامج الوطنية في المرحلة الثانوية يمكنك التحاق بما يُسمى البرنامج التمهيد وتوجد أنواع مختلفة 
منه في مدرسة لوليو الثانوية. يمكنك مشاهدة فيلم قصير عن المعلومات الالزمة وذلك على موقع المدرسة اإللكتروني أو 

سؤال المرشد الدراسي والمهني )SYV(. عندما تلتحق في أحد البرامج التمهيدية يمكن أن تصبح مؤهالً للدراسة في البرامج 
الوطنية للمرحلة الثانوية أو أن تبحث وتجد عمالً.  

6.  ما هو دور المرشد الدراسي والمهني؟
المرشد الدراسي والمهني )SYV( هو شخص لديه تعليم خاص من أجل مساعدتك لمعرفة ما تريد دراسته حالياً ومن ثم 

العمل به. وهو يعلم ما هي المتطلبات الالزمة لمختلف أنواع التعليم واإلمكانيات التي تعطيها لك. ويعلم أيضاً ما يتطلب سوق 
العمل وأي في فرع تكون الفرصة أكبر إليجاد عمالً. إنه الشخص المسؤول عن تعديل المخططات الخاصة بك. تبين من هذه 

المخططات المقررات التي يتوجب عليك دراستها من أجل تحقيق هدفك.
  

7.  ماذا يعني انفصال مقررات المرحلة الثانوية؟  
تُقّسم كافة المواد إلى مقررات في المدراس الثانوية في السويد. تحصل على تقدير في نهاية كل مقرر. يمكن دراسة المقرر 

خالل فصل دراسي أو عام دراسي. لذلك إنه من الهام التزامك بالدوام في المدرسة وبذل قصارى جهدك. المقررات التي 
تدرسها في السنة األولى من المرحلة الثانوية تدخل في حسابات التقدير النهائي للمرحلة الثانوية. يمكنك في البرنامج 

التمهيدي دراسة مواد ومقررات تابعة للمرحلة االبتدائية والثانوية.

8.  كيف يتم العمل بنظام تقدير النجاح في السويد؟
 .E األدنى والرسوب(. أدنى تقدير للنجاح هو( F حتى )األعلى( A يتمثل تقدير النجاح في السويد بستة مستويات، بدءاً من

يوجد لكل مقرر تقديراً طبقاً للمهارة المكتسبة A و C و E. يتوجب عليك اكتساب كافة المهارات المطلوبة من أجل الحصول 
على التقدير المناسب. في حال حققت المهارات المطلوبة للحصول على تقدير E ولكن لم تحقق كافة المهارات للحصول على 

C، فأنك تحصل على تقدير D. نفس نظام التقدير يتبع في مواد المرحلة االبتدائية ضمن أحد البرامج التمهيدية.
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يختلف كل تقدير مع عدد النقاط. تقدير A يقابل 20 نقطة و B يقابل 17.5 نقطة و C يقابل 15 نقطة و D يقابل 12.5 نقطة 
و E يقابل 10 نقاط. عندما تُحسب كافة التقديرات يُسمى الناتج المعدل النهائي. بقدر ما يكون المعدل النهائي عالياً يكون 

لديك الفرصة أكبر من أجل الحصول على مكان في التعليم الذي تريده. عندما يتقدم عدة تالميذ لنفس المكان في التعليم العالي 
يستحق ذلك من يحصل على أعلى معدل نهائي.  

أستاذك من يقرر أي تقدير تستحق. يتم وضع التقدير عند انتهاء المقرر. لديك الحق بالحصول على المعلومات لمعرفة كيف 
تسير أمورك أثناء دراسة المقرر. يمكنك الحصول على المعلومات في محادثة التطور أو بطريقة أخرى، على سبيل المثال 

.Edwise الدروس أو عن طريق برنامج

9.  ما هو دور الموجه؟
كافة التالميذ في مدرسة لوليو الثانوية لديهم موجه. يقوم الموجه بمتابعة النتائج الدراسية والحضور وكيفية انسجامك في 

المدرسة. يتوجب على موجهك أن يتواصل ولي أمرك )الوصي الرسمي( في حال كان عمرك أقل من 18 سنة. يقوم الموجه 
أيضاً بعمل اجتماع مع مجموعة التالميذ المسؤول عنهم. يمكن للموجه أيضاً تنظيم النشاطات المختلفة جنباً إلى جنب مع 

موظفي قسم صحة التالميذ )انظر البند 13(. يمكنك مراجعة الموجه في حال لديك استفسارات عن المدرسة. يساعدك الموجه 
بالتواصل مع الشخص المناسب.  

10.  ما هي محادثة التطور؟
يقترح الموجه عليك وعلى ولي أمرك )أو الوصي الرسمي( المجيء إلى المدرسة من أجل التحدث عن نتائج دراستك 

وحضورك وكيفية انسجامك في المدرسة. يقوم الموجه بجمع المعلومات من باقي المعلمين من أجل مناقشتك بما يتعلق بسير 
أمورك في كافة المقررات. يمكنكم أيضاً التحدث عن مقدرتك في التطور ودور المدرسة بمساعدتك لبلوغ هدفك.

11.  ما هو دور االجتماع مع آباء أو أولياء األمور؟
يقوم مدير المدرسة في بداية العام الدراسي بدعوة أولياء االمور لحضور اجتماعاً. يتحدث المدير عن التعليم واألمور الحالية 

في المدرسة وبنفس الوقت يُخبر عن قواعد المدرسة. يمكن ألولياء األمور طرح أسئلة عن المدرسة. باإلضافة لوجود المدير، 
اعتاد الموجهون وأحياناً المرشد الدراسي والمهني )SYV( وموظفي قسم صحة التالميذ أن يكونوا متواجدين. 

12.  ما هو الدعم الذي يمكن أحصل عليه من أجل النجاح في المدرسة؟
في مدرسة لوليو الثانوية، توجد استديوهات تعليمية في المباني Hackspetten و Lärkan و Kungsfågeln. يعتبر 

االستديو مكان هادئ بحيث تستطيع أن تقوم فيه بالتخطيط لدراساتك والتحضير لالمتحانات والمناقشة مع المعلمين. أهالً 
وسهالً بك دائماً في االستديو، ال تحتاج لحجز مسبق. قد يطلب منك معلم في مقرر ما، الذهاب إلى األستديو من الحصول 

على وسائل مساعدة. إنه من الهام اتباع نصائح المعلم وقبول ما يقدمه االستديو من وسائل مساعدة. 



في حال صعب عليك النجاح في المدرسة، لديك الحق بمزيد من المساعدة. لذلك يوجد في المدرسة، أخصائيين تربويين 
ومختص في التأهيل العملي. 

يقوم األخصائي التربوي بالبحث عن أسباب صعوبة نجاحك في المدرسة. بعد ذلك، يقدم النصائح لمعلميك من أجل تعديل 
طريقة التعليم لكي تناسبك. 

يساعدك المختص في التأهيل العملي في حال لديك صعوبات في أداء الواجبات المدرسية أو التواصل االجتماعي مع 
اآلخرين أو كالهما. يعتبر مختص التأهيل العملي دعماً جيداً لمن لديه احتياجات خاصة، على سبيل المثال طيف التوحد.

 
13.  ما هو الدعم الصحي الذي يمكن أن أحصل عليه - ما هو دور قسم صحة التالميذ؟

في قسم صحة التالميذ، وباإلضافة إلى األخصائيين التربويين والمختص في التأهيل العملي، يعمل أيضاً ممرضة المدرسة 
والمرشد االجتماعي )SYV( واألخصائي النفسي )psykolog( للمدرسة. إنهم مختصون بصحة الجسم والروح. كل هؤالء 

الموظفين لديهم الزامية كتمان السر. ال يجوز أن يحدثوا اآلخرين بما تقوله أنت.

تقدم ممرضات المدرسة محادثةً عن الصحة لكافة تالميذ الصف األول الثانوي. لديهم استقباالً مفتوحاً ويمكنك الذهاب إلى 
.)remiss هناك عندما تشعر بأنك غير معافى. يمكنك الحصول على مساعدة لحجز موعد مع الطبيب )تحويل

يعتبر المرشد االجتماعي شخصاً ناضجاً من أجل التحدث معه عندما يكون لديك ظروف حياتية صعبة. يمكن أن يتضمن 
ذلك: اإلجهاد، أزمات وأحزان، كحول ومخدرات، أمور جنسية، أمور اقتصادية، عدم احترام الذات وكل ما يؤثر على 

عافيتك.  

يقدم أيضاً األخصائي االجتماعي في المدرسة محادثةً داعمةً في حال لديك حالة نفسية سيئة وتحتاج إلى تنظيم أفكارك 
ومشاعرك من أجل فهم األشياء من حولك. في حال لديك صعوبات دراسية، يمكن لألخصائي النفسي ومن خالل المحادثة 

واالختبارات أن يبحث فيما إذا كان لديك صعوبات خاصة تؤثر على عملك الدراسي.

توجد معلومات للتواصل مع قسم صحة التالميذ في الممر وعلى الموقع اإللكتروني. في مدرسة لوليو الثانوية، يعتبر عمل 
قسم صحة التالميذ تعزيزاً. هذا يعني أن الموظفين يقومون بنشاطات في صفوف المدرسة مما يحسن صحة الجميع. 



14.  ما هي قواعد الحضور ومساعدات اللجنة المركزية للدعم الدراسي؟
كل من يدرس في المرحلة الثانوية يحصل على المعونة من اللجنة المركزية للدعم الدراسي CSN. من أجل الحصول على 
هذه المعونة يجب أن تدرس بدوام كامل. في حال ابتعادك عن المدرسة لفترة طويلة بال سبب مبرر، ستُخبر المدرسة اللجنة 

المركزية للدعم الدراسي CSN بذلك وقد تفقد المعونة.
  

إنه من الهام أن يقوم ولي أمرك )الوصي الرسمي( أو أنت بنفسك في حال كان عمرك أكثر من 18 سنة، بإخبار المدرسة 
عندما تكون مريضاً. يتم ذلك عن طريق خدمة Edwise. لدى موجهك معلومات أكثر عن كيفية تسجيل الغياب في 

 .Edwise

في حال لديك أسئلة فيما يتعلق الغياب واللجنة المركزية للدعم الدراسي CSN يمكنك سؤال موجهك. يوجد في كل مبنى 
.CSN شخص مسؤول عن أمور اللجنة المركزية للدعم الدراسي

15.  ما هي القواعد األخرى الموجودة في المدرسة؟
لدى المدرسة قواعد ناظمة خاصة. يُخبركم موجهكم عن القواعد وعما يحدث في حال قيامك بخرقها. فيما يلي ثالث نقاط 

والتي نعتبرها ذات أهمية خاصة. 

مدرسة آمنة. يجب أن تتصرف المدرسة في حال شعورك معتداً عليك أو منتَهكاً أو متضايقاً. ال تخاف من التحدث عما حدث 
معك للموجه أو لموظفي قسم صحة التالميذ. يوجد نهج إلعادة شعورك باألمان في المدرسة.

مدرسة خالية من المخدرات. تعتبر مدرسة لوليو الثانوية  خالية من التدخين والمخدرات. يُمنع التدخين في كل أرجاء المدرسة 
حتى خارج األبواب. في حال اشتباه موظفي المدرسة بأنك تستخدم المخدرات، يتوجب عليهم إبالغ إدارة الشؤون االجتماعية. 
يُبلِّغ أيضاً االشتباه بإدمان المخدرات للمدير ولقسم صحة التالميذ ولولي األمر أو للوصي الرسمي )إذا كان عمرك أقل من 18 
سنة(. في حال لديك مخدرات أو تقوم ببيعها أو مشتبه بانك تحت تأثير المخدرات، يقوم المدير بإبالغ الشرطة. يُبلَّغ عن اشتباه 

إدمان المخدرات من أجل المساعدة للتخلص منها.

مدرسة عادلة. الغش واالنتحال )استخدام عمل دراسي لشخص آخر وتقديمه على أنه عملك( يعتبر ممنوعاً وله عواقب. 
ترسب في االمتحانات أو الواجبات التي استخدمت الغش فيها. يتم إرسال تحذير خطي إليك وأيضاً إلى ولي أمرك )الوصي 

الرسمي( في حال كان عمرك أقل من 18 سنة. تكرار الغش قد يؤدي إلى فصلك بشكل مؤقت.




