
في كثیر من األحیان، 
 یتطلب األمر فعل ال

من أجل أشیاء كبیرة 
 تغییر الظروف

 
 
 
بصفتك أحد الوالدین، ھذه ھي الطریقة التي یمكنك من خاللھا اإلبالغ عن 

  األطفالوضةفي رتستحق النقد  التي  والممارساتالظروف
 

ما ھو اإلخطار؟   
اإلخطار ھو إخبار المعنیین عن الظروف التي تستحق النقد. 

الظروف التي تستحق النقد ھي تلك الظروف والممارسات 
التي تتعارض أو قد تتعارض مع القوانین واللوائح أو مع 

المبادئ التوجیھیة لروضة األطفال أو التصور العام لما ھو 
مبرر أو مقبول  أخالقیا. 

لمن تقدم اإلخطار؟  
یجب عادةً أن یقدم اإلخطار ألدنى مستوى ممكن حیث یكون 

التحدي. فیما یلي مثال على الجھة التي یمكنك إخطارھا 
بالظروف المختلفة وکیفیة التصرف إذا لم یؤخذ اإلخطار على 

محمل الجد / أو إذا لم یتم اإلمتثال لھ. 
الشكاوى المتعلقة بـ: 

• الطفل:المشرف التربوي - المدیر - مالك روضة األطفال 
- البلدیة بإعتبارھا السلطة المعنیة بریاض األطفال - حاكم 

المقاطعة
• القسم: المشرف  التربوي - المدیر–لجنة التعاون واالتصال 

(SU) - مالك روضة األطفال - البلدیة بإعتبارھا السلطة 
المعنیة بریاض األطفال - حاكم االمقاطعة

 • الموظفون:المدیر- مالك روضة األطفال - البلدیة 
بإعتبارھا السلطة المعنیة بریاض األطفال - حاكم المقاطعة 

) -SUلجنة التعاون واالتصال (–المدیر: روضة األطفال• 
مالك روضة األطفال - البلدیة بإعتبارھا السلطة المعنیة 

بریاض األطفال - حاكم االمقاطعة
• المدیر: مالك روضة األطفال - البلدیة بإعتبارھا السلطة 

المعنیة بریاض األطفال - حاكم المقاطعة

.

كیفیة تقدیم اإلخطار؟ 
یمكن أن یتم تقدیم اإلخطار شفھیا أو كتابیا. في كثیر من 

األحیان ال یتطلب األمر القیام بأمور عظیمة لتحسین 
الظروف. ینبغي أن یشجع االتصال الوثیق بین أولیاء األمور 
والموظفین في روضة األطفال عادة علی إجراء حوار مفتوح 

حول األمور التي ینبغي تصحیحھا. في حاالت أخرى، قد 
تكون ھناك حاجة لطلب خطي یوجھ إلى المدیر، إما من 

طرف أحد الوالدین أو من طرف اآلباء مجتمعین/ مجلس 
 .(foreldrerådet) اآلباء

إذا لم تمتثل روضة األطفال لمراجعتك أو طلبك، أو لم تقم 
بإجراء تغییرات كافیة، فیمكنك إثارة األمر مع البلدیة. البلدیة 

ھي السلطة المعنیة بریاض األطفال، راجع المادة 8 من 
قانون روضة األطفال. البلدیة مسؤولة، ویجب علیھا توفیر 
التوجیھ والتأكد من تشغیل روضة األطفال في البلدیة وفقًا 

للوائح الساریة. یجب إرسال الطلب إلى البلدیة كتابة ً 

رفضت البلدیة أو ذكرت أنھ ال یوجد سبب مراجعتكوإذا
فیمكنكبإجراء تصحیحاتروضة األطفال مطالبةصاحب ل ،

الثانیة منشكوى رسمیة بشأن ھذا القرار، انظر تقدیم الفقرة
ة. البیئيئحة التنفیذیة حول الرعایة الصحیةالال من16المادة

؟  خطارما ھو اإل
إخبارخطاراإل النقد.  ھو التي تستحق الظروف عن المعنیین

النقدالظروف والممارساتالتلكھي التي تستحق ظروف
 معالتي تتعارض أو قد تتعارض مع القوانین واللوائح أو

التوجیھیةل األطفال أو التصور العام لما ھو وضةرالمبادئ
أخالقیاً. أو مقبول مبرر

اإلخطار تقدم ؟  لمن
حیث یكونأن یقدم اإلخطار ألیجب عادةً دنى مستوى ممكن

ال على إخطارھاي یمكنكت الجھةالتحدي. فیما یلي مثال
التصرفبالظروف المختلفة یؤخذ اإلوکیفیة على خطار إذا لم

لھمحمل الجد / أو اإلمتثال لم یتم . إذا
المتعلقة  بـ:الشكاوى

ال• الطفل: - المشرف - األ - مالك روضة المدیرتربوي طفال
- بلدیةال األطفال المعنیة بریاض السلطة حاكمبإعتبارھا
مقاطعةال
ال: القسم•  - المشرف واالتصال–المدیرتربوي التعاون لجنة
)SU - ( األمالك روضة - البلدیةالطفال سلطةبإعتبارھا

 - األطفال مقاطعةالحاكمالمعنیة بریاض
- األمالك روضة المدیر- ن:وموظفال•  بإعتبارھابلدیةالطفال
- سلطةال األطفال مقاطعةالحاكمالمعنیة بریاض
األطفال•  (–المدیر: روضة واالتصال التعاون ) - SUلجنة

- األمالك روضة  البلدیةالطفال المعنیةسلطةبإعتبارھا
 - األطفال مقاطعةالحاكمبریاض

- األ: مالك روضة المدیر•  البلدیةالطفال سلطةبإعتبارھا
 - األطفال مقاطعةالحاكمالمعنیة بریاض

اإلخطار؟كیفیة تقدیم
أن یتم اإلخطاریمكن أو كتابیا. في كثیر من تقدیم شفھیا

عظیمةاألحیان القیام بأمور األمر لتحسینال یتطلب
ي أن األمورشجعالظروف. ینبغي أولیاء الوثیق بین االتصال

لى إجراء حوار مفتوح عوالموظفین في روضة األطفال عادة 
التي ینبغي تصحیحھا. في  األمور أخرى، قد حاالتحول

إما منمدیرإلى الیوجھ تكون ھناك حاجة لطلب خطي  ،
منطرف أحد اآلباء مجتمعین/ الوالدین أو مجلس طرف

) .)foreldrerådetاآلباء

ل األطفال روضة لم تمتثل طلبكإذا أو ، أو لم تقم مراجعتك
البلدیة. البلدیة األمر مع إثارة فیمكنك بإجراء تغییرات كافیة،

األطفالسلطةالھي   من8المادة، راجع المعنیة بریاض
األطفال توفیرعلیھامسؤولة، ویجب. البلدیةقانون روضة

وفقًا  البلدیة في األطفال روضة والتأكد من تشغیل التوجیھ
كتابةًسارللوائح ال .یة. یجب إرسال الطلب إلى البلدیة

وإذا رفضت البلدیة مراجعتك أو ذكرت أنھ ال یوجد سبب 
لمطالبة صاحب روضة األطفال بإجراء تصحیحات، فیمكنك 
تقدیم شكوى رسمیة بشأن ھذا القرار، انظر الفقرة الثانیة من 

المادة 16 من الالئحة التنفیذیة حول الرعایة الصحیة 
البیئية. 

المھلة الزمنیة لتقدیم الطعن ھي ثالثة أسابیع من تاریخ 
استالمك للقرار من البلدیة، انظر المادة 29 من قانون اإلدارة 

العامة الصادر في 10 فبرایر 1967. 

اإلكتابي؟   ما الذي یجب أن یتضمنھ اإلخطار
للحصول على أفضل دعم ممكن لوجھات نظرك، من المھم 

تقدیم توثیق جید منك کمستخدم ومن أي سلطة مھنیة. یمكن أن 
تتمثل بعض النصائح الجیدة في ھذا الصدد فیما یلي:  

 کما تختبرھا.• قدم وصفًا دقیقًا وبسیًطا للمشاكل 
•

•

 صف المشاكل ذات الطبیعة الصحیة أو غیرھا إن وجدت. 
في مثل ھذه الحاالت، سیكون من المفید الحصول على شھادة 

طبیة. 
 إذا أمكن، احصل على الوثائق الالزمة من روضة األطفال 

/
•

 الدوائر البلدیة  
 أشر إلی القوانین واللوائح ذات الصلة والحید الذي اختبرتھ 

 •
من ھذه القوانین واللوائح. 

 أرسل القضیة کتابة وتأكد من قیام البلدیة بمتابعتھا. 

یمكن أن یكون اإلخطار أمرا صعبا
عندما یختار المرء اإلبالغ في قضیة ما، فقد یكون ذلك صعبًا في 
مجاالت مختلفة. إذا كنت بحاجة إلى المشورة والتوجیھ بخصوص

 قضیتك، یمكنك االتصال بـ  FUB (لجنة اآلباء لروضة 
التي یمكنھا تقدیم المشورة والتوجیھ.  األطفال) 

  www.fubhg.no - ھاتف: 200 99 477     
ھنا یمكنك قراءة المزید ورؤیة أمثلة إلخطارات تم إرسالھا 

إلى روضة األطفال: 
 https://www.udir.no/globalassets/upload/b

-arnehage/regelverk/veiledere/veileder-om
helse-miljo-og-trivsel-i-barnehagen.pdf

في كثیر من األحیان، 
 یتطلب األمر فعل ال

من أجل أشیاء كبیرة 
 تغییر الظروف

بصفتك أحد الوالدین، ھذه ھي الطریقة التي یمكنك من خاللھا اإلبالغ عن 
 األطفالوضةفي رتستحق النقد  التي  والممارساتالظروف

ما ھو اإلخطار؟  
اإلخطار ھو إخبار المعنیین عن الظروف التي تستحق النقد. 

الظروف التي تستحق النقد ھي تلك الظروف والممارسات 
التي تتعارض أو قد تتعارض مع القوانین واللوائح أو مع 

المبادئ التوجیھیة لروضة األطفال أو التصور العام لما ھو 
مبرر أو مقبول  أخالقیا. 

لمن تقدم اإلخطار؟  
یجب عادةً أن یقدم اإلخطار ألدنى مستوى ممكن حیث یكون 

التحدي. فیما یلي مثال على الجھة التي یمكنك إخطارھا 
بالظروف المختلفة وکیفیة التصرف إذا لم یؤخذ اإلخطار على 

محمل الجد / أو إذا لم یتم اإلمتثال لھ. 
الشكاوى المتعلقة بـ: 

• الطفل:المشرف التربوي - المدیر - مالك روضة األطفال 
- البلدیة بإعتبارھا السلطة المعنیة بریاض األطفال - حاكم 

المقاطعة
• القسم: المشرف  التربوي - المدیر–لجنة التعاون واالتصال 

(SU) - مالك روضة األطفال - البلدیة بإعتبارھا السلطة 
المعنیة بریاض األطفال - حاكم االمقاطعة

 • الموظفون:المدیر- مالك روضة األطفال - البلدیة 
بإعتبارھا السلطة المعنیة بریاض األطفال - حاكم المقاطعة 

) -SUلجنة التعاون واالتصال (–المدیر: روضة األطفال• 
مالك روضة األطفال - البلدیة بإعتبارھا السلطة المعنیة 

بریاض األطفال - حاكم االمقاطعة
• المدیر: مالك روضة األطفال - البلدیة بإعتبارھا السلطة 

المعنیة بریاض األطفال - حاكم المقاطعة

.

كیفیة تقدیم اإلخطار؟ 
یمكن أن یتم تقدیم اإلخطار شفھیا أو كتابیا. في كثیر من 

األحیان ال یتطلب األمر القیام بأمور عظیمة لتحسین 
الظروف. ینبغي أن یشجع االتصال الوثیق بین أولیاء األمور 
والموظفین في روضة األطفال عادة علی إجراء حوار مفتوح 

حول األمور التي ینبغي تصحیحھا. في حاالت أخرى، قد 
تكون ھناك حاجة لطلب خطي یوجھ إلى المدیر، إما من 

طرف أحد الوالدین أو من طرف اآلباء مجتمعین/ مجلس 
 .(foreldrerådet) اآلباء

إذا لم تمتثل روضة األطفال لمراجعتك أو طلبك، أو لم تقم 
بإجراء تغییرات كافیة، فیمكنك إثارة األمر مع البلدیة. البلدیة 

ھي السلطة المعنیة بریاض األطفال، راجع المادة 8 من 
قانون روضة األطفال. البلدیة مسؤولة، ویجب علیھا توفیر 
التوجیھ والتأكد من تشغیل روضة األطفال في البلدیة وفقًا 

للوائح الساریة. یجب إرسال الطلب إلى البلدیة كتابة ً 

رفضت البلدیة أو ذكرت أنھ ال یوجد سبب مراجعتكوإذا
فیمكنكبإجراء تصحیحاتروضة األطفال مطالبةصاحب ل ،

الثانیة منشكوى رسمیة بشأن ھذا القرار، انظر تقدیم الفقرة
ة. البیئيئحة التنفیذیة حول الرعایة الصحیةالال من16المادة

؟  خطارما ھو اإل
إخبارخطاراإل النقد.  ھو التي تستحق الظروف عن المعنیین

النقدالظروف والممارساتالتلكھي التي تستحق ظروف
 معالتي تتعارض أو قد تتعارض مع القوانین واللوائح أو

التوجیھیةل األطفال أو التصور العام لما ھو وضةرالمبادئ
أخالقیاً. أو مقبول مبرر

اإلخطار تقدم ؟  لمن
حیث یكونأن یقدم اإلخطار ألیجب عادةً دنى مستوى ممكن

ال على إخطارھاي یمكنكت الجھةالتحدي. فیما یلي مثال
التصرفبالظروف المختلفة یؤخذ اإلوکیفیة على خطار إذا لم

لھمحمل الجد / أو اإلمتثال لم یتم . إذا
المتعلقة  بـ:الشكاوى

ال• الطفل: - المشرف - األ - مالك روضة المدیرتربوي طفال
- بلدیةال األطفال المعنیة بریاض السلطة حاكمبإعتبارھا
مقاطعةال
ال: القسم•  - المشرف واالتصال–المدیرتربوي التعاون لجنة
)SU - ( األمالك روضة - البلدیةالطفال سلطةبإعتبارھا

 - األطفال مقاطعةالحاكمالمعنیة بریاض
- األمالك روضة المدیر- ن:وموظفال•  بإعتبارھابلدیةالطفال
- سلطةال األطفال مقاطعةالحاكمالمعنیة بریاض
األطفال•  (–المدیر: روضة واالتصال التعاون ) - SUلجنة

- األمالك روضة  البلدیةالطفال المعنیةسلطةبإعتبارھا
 - األطفال مقاطعةالحاكمبریاض

- األ: مالك روضة المدیر•  البلدیةالطفال سلطةبإعتبارھا
 - األطفال مقاطعةالحاكمالمعنیة بریاض

اإلخطار؟كیفیة تقدیم
أن یتم اإلخطاریمكن أو كتابیا. في كثیر من تقدیم شفھیا

عظیمةاألحیان القیام بأمور األمر لتحسینال یتطلب
ي أن األمورشجعالظروف. ینبغي أولیاء الوثیق بین االتصال

لى إجراء حوار مفتوح عوالموظفین في روضة األطفال عادة 
التي ینبغي تصحیحھا. في  األمور أخرى، قد حاالتحول

إما منمدیرإلى الیوجھ تكون ھناك حاجة لطلب خطي  ،
منطرف أحد اآلباء مجتمعین/ الوالدین أو مجلس طرف

) .)foreldrerådetاآلباء

ل األطفال روضة لم تمتثل طلبكإذا أو ، أو لم تقم مراجعتك
البلدیة. البلدیة األمر مع إثارة فیمكنك بإجراء تغییرات كافیة،

األطفالسلطةالھي   من8المادة، راجع المعنیة بریاض
األطفال توفیرعلیھامسؤولة، ویجب. البلدیةقانون روضة

وفقًا  البلدیة في األطفال روضة والتأكد من تشغیل التوجیھ
كتابةًسارللوائح ال .یة. یجب إرسال الطلب إلى البلدیة

وإذا رفضت البلدیة مراجعتك أو ذكرت أنھ ال یوجد سبب 
لمطالبة صاحب روضة األطفال بإجراء تصحیحات، فیمكنك 
تقدیم شكوى رسمیة بشأن ھذا القرار، انظر الفقرة الثانیة من 

المادة 16 من الالئحة التنفیذیة حول الرعایة الصحیة 
البیئية. 

المھلة الزمنیة لتقدیم الطعن ھي ثالثة أسابیع من تاریخ 
استالمك للقرار من البلدیة، انظر المادة 29 من قانون اإلدارة 

العامة الصادر في 10 فبرایر 1967. 

اإلكتابي؟   ما الذي یجب أن یتضمنھ اإلخطار
للحصول على أفضل دعم ممكن لوجھات نظرك، من المھم 

تقدیم توثیق جید منك کمستخدم ومن أي سلطة مھنیة. یمكن أن 
تتمثل بعض النصائح الجیدة في ھذا الصدد فیما یلي:  

 کما تختبرھا.• قدم وصفًا دقیقًا وبسیًطا للمشاكل 
•

•

 صف المشاكل ذات الطبیعة الصحیة أو غیرھا إن وجدت. 
في مثل ھذه الحاالت، سیكون من المفید الحصول على شھادة 

طبیة. 
 إذا أمكن، احصل على الوثائق الالزمة من روضة األطفال 

/
•

 الدوائر البلدیة  
 أشر إلی القوانین واللوائح ذات الصلة والحید الذي اختبرتھ 

 •
من ھذه القوانین واللوائح. 

 أرسل القضیة کتابة وتأكد من قیام البلدیة بمتابعتھا. 

یمكن أن یكون اإلخطار أمرا صعبا
عندما یختار المرء اإلبالغ في قضیة ما، فقد یكون ذلك صعبًا في 
مجاالت مختلفة. إذا كنت بحاجة إلى المشورة والتوجیھ بخصوص

 قضیتك، یمكنك االتصال بـ  FUB (لجنة اآلباء لروضة 
التي یمكنھا تقدیم المشورة والتوجیھ.  األطفال) 

  www.fubhg.no - ھاتف: 200 99 477     
ھنا یمكنك قراءة المزید ورؤیة أمثلة إلخطارات تم إرسالھا 

إلى روضة األطفال: 
 https://www.udir.no/globalassets/upload/b

-arnehage/regelverk/veiledere/veileder-om
helse-miljo-og-trivsel-i-barnehagen.pdf

في كثیر من األحیان، 
 یتطلب األمر فعل ال

من أجل أشیاء كبیرة 
 تغییر الظروف

بصفتك أحد الوالدین، ھذه ھي الطریقة التي یمكنك من خاللھا اإلبالغ عن 
 األطفالوضةفي رتستحق النقد  التي  والممارساتالظروف


