
  التقدم بطلب لمدرسة

  مارس!  3تقدم بطلب للصف التمهيدي بتاريخ أقصاه 

 jarfalla.se/skolval  

  ؟2020هل لديك طفل سيبدأ في الصف التمهيدي في خريف عام 
 3فبراير. آخر يوم لتقديم الطلب هو  10بدءاً من   jarfalla.se/skolvalتقدم بطلب عبر الخدمة االلكترونية على الموقع 

  مارس.   

  كيفية تقديم الطلب
 أن يجب الخدمة استعمال يمكنك لكي. jarfalla.se/skolval الموقع على تجدها التي االلكترونية الخدمة عبر بالطلب تقدم

  .بنكية هوية لديك يكون

  . support.bankid.com على أو بك الخاصة بالبنك االتصال عبر طلبها فيمكنك بنكية هوية لديك يكن لم إذا

  مدرسة مستقلة 
	.مباشرة بالمدرسة اتصل الحال هذه في البلدية؟ خارج مدرسة أو مستقلة مدرسة إلى طفلك يذهب أن تريد  هل 	

 هؤإعطا يمكن لكي الدراسي المقعد  عن التنازل عليك فيجب يارفاال  لبلدية تابعة مدرسة إلى يذهب لن طفلك أن تعرف كنت إذا
  .االلكترونية الخدمة في ذلك فعل يمكنك. آخر لطالب

  توزيع األماكن علىاإلجابة 
كنت  و الذي طلبته في شهر مارس على إجابة أولية عن توزيع األماكن. إذا لم تحصل على الخيار األولسوف تحصل 

 األول توزيعالتقدمت بطلب فعّال فسيتم تسجيلك بصورة تلقائية في الطابور للمدارس الموجودة في الترتيب األعلى. بعد 
حسب   االحتياطيةلألماكن وموافقة أولياء األمور عليها أم ال، سيوجد مقاعد شاغرة في المدارس وسيتم توزيع المقاعد 

    الترتيب في الطابور.

قد . الحظ أن المدارس المستقلة المقعد الدراسي الذي حصل عليه طفلكوستحصل في شهر مايو على قرار نهائي عن 
  تخبرك عن المقعد الدراسي في فرصة أخرى. 

	كيفية توزيع المقاعد الدراسية في المدارس 	
في قائمة رغباتك،   مقعد أول  نحاول قدر اإلمكان إعطاء مقعد دراسي لطفلك بناًء على رغبتك. إذا لم يحصل طفلك على

  فسوف تحاول البلدية تلبية الرغبة الثانية ثم الثالثة الخ.

 من هذا الترتيب:  انطالقايتم توزيع المقاعد 
  ترتيب توزيع المقاعد الدراسية في الصف التمهيدي 

  الطالب الذي لديه دور اإلخوة المسبق (مسجل في قيد النفوس في البلدية) .1

  . الطالب الذي 2
   باإلضافة إلىطلب الحصول على مقعد دراسي في المدرسة          - 
الطالب الذي لم يتقدم بطلب لمقعد دراسي في المدرسة، ولكنه يُفترض مقدماً أنه سيريد الذهاب إلى المدرسة           -

  ألنها تقع على مسافة قريبة من مسكنه.  
  . طالب من بلدية أخرى 3

  المقاعد الدراسية ال تكفيإذا كانت 
للجميع، سنقوم بتطبيق مبدأ الجوار  مقاعد الكافي من الفي حالة طلب عدد كبير من الطالب نفس المدرسة وال يوجد فيها 

الطالب إلى المدرسة التي يطلبها وإلى المدارس األخرى  من مسكن  المسافة للقيام باالختيار. ويعني ذلك أننا نقوم بمقارنة 
القريبة مع مسافات الطالب اآلخرين. نقطة االنطالق هي عنوان التسجيل المدني والطريق األقصر سيراً على األقدام إلى 

  المدارس.



 

 

الهدف هو أن يكون لجميع الطالب مسافة معقولة إلى مدرستهم. يمكنك قراءة المزيد عن مبدأ الجوار النسبي على الموقع  
på jarfalla.se/skolval .  

  مكان في دار أوقات الفراغ 
فسوف يتم نقله من دار  يارفاال األطفال التربوي في  ةإذا كان طفلك يذهب اآلن إلى دار الحضانة أو إلى نظام مالحظ

  الحضانة إلى دار أوقات الفراغ بشكل تلقائي.  
  

  . jarfalla.se، يمكنك فعل ذلك في  يارفاالإذا كنت لست بحاجة إلى دار أوقات الفراغ فيجب عليك إلغاء المكان لدى بلدية 
 

  ماذا يحدث إذا كنت ال ترغب في أي مدرسة؟ 
تقع على عاتقنا مسؤولية حصول جميع األطفال المسجلين في قيد النفوس في البلدية على مقعد دراسي في المدرسة. إذا لم 

المدرسة األكثر قرباً من مسكنك هي الخيار األول، والمدرسة التالية األكثر قرباً هي   فستكونتتقدم بأي طلب عن مدرسة 
  خيارك الثاني وإلى آخره.

الموجودة في أعلى الترتيب   األخرى تقدموا بطلب هم فقط الذين يتم تسجيلهم في الطابور للمدارس نب الذيالحظ أن الطال
في حالة عدم تلبية االختيار األول. مما يعني أنه من المهم أن تتقدم باختيار مدرسة بشكل فعّال، فهذا يزيد من فرصك في  

 الحصول على مقعد دراسي في المدرسة التي ترغبها.   
  

  )Barkarbystadenركبي ستادين (امدرسة جديدة في ب
ركبي ستادين.  ا ) في بÅlstaskolanفي الخريف القادم سيصبح من الممكن التقدم بطلب للمدرسة الجديدة أولستاسكوالن (

، ولكن انتظاراً لذلك فسوف يوجد تعليم مدرسي بقرب مقر دار حضانة  2022نتوقع إنهاء بناء المدرسة في عام 
  . االخباريمدرسة هيريستاد  اجتماع وند. سوف يتم إعطاء معلومات عن مدرسة أولستاسكوالن أثناء كارلسل

  يارفاال	إلى	قريب	عن	ستنتقل
؟ يجب حينذاك أن نقوم بإنشاء حساب لك في الخدمة االلكترونية لكي يمكنك التقدم بطلب  يارفاالساكن جديد في  تهل أنأو 

  الخدمات فسوف نقوم بمساعدتك. لمدرسة لطفلك. اتصل بمركز 
   

إذا كنت تريد أن يذهب طفلك إلى دار أوقات الفراغ فتحتاج إلى التقدم بطلب لمقعد دراسي، ويمكن فعل ذلك في 
jarfalla.se .  

	هل تريد معرفة المزيد عن مدارسنا؟ 	
  نرحب بك في االجتماعات االخبارية السابقة لطلب الصف التمهيدي.

  
  التمهيدياجتماع إخباري للصف 

Jakobsberg  الموعد  التاريخ    جاكوبسبرغ  
Tallbohovskolan 18.30  يناير  21  تالبوهوفسكوالن   
Vattmyraskolan  18.30  يناير  28  فاتميراسكوالن  

Aspnässkolan 18:30  يناير  30    أسبنيسكوالن  
Berghemskolan 18.30  فبراير  4  بيرغهيمسكوالن  

Olovslundskolan 18.30  فبراير  4  أولوفسولندسكوالن  
 

Viksjö فيكشو  

Lundskolan   18.30  يناير  21    لندسكوالن  

Fastebolskolan 18.30  يناير  22  فاستيبولسكوالن  

Högbyskolan (i Fastebolskolan)   22  18.30  يناير  
  (في فاستيبوسكوالن)هوغبيسكوالن 

Fjällenskolan 18.00  يناير  30    فييلينسكولن  

Sandvikskolan 18.30  يناير  4  ساندفيكسكوالن  



 

 

Barkarby و باركابي Skälbyشيلبي  

Skälbyskolan 18.30  يناير  20    شيلبيسكوالن  

Neptuniskolan 18.30  يناير  21    نبتونيسكوالن  

Herrestaskolan 18.30  يناير  23  هيريستاسكوالن  

Ålstaskolan (i Herrestaskolan)  23  18.30  يناير  
  هيريستاسكوالن)(في أوستاسكوالن 

Barkabyskolan 18.30  يناير  30  باركابيسكوالن  
  

Kallhäll و كالهيل Stäketستيكيت  

Ulvsättraskolan 18.30  يناير  29  أولفسيتراسكوالن  

Kolarängskolan 18.00  يناير  4  رينسكوالنكوال  

Iljansbodaskolan 18.00  يناير  5  إيليانسبوداسكوالن  

  المدارس المستقلة
Montessoriskolan Växthuset ) :(مدرسة مونتيسوري فاكسهوسيتwww.ahavaxthuset.se    

info@ahavaxthuset.se  08-58027500أو اتصل هاتفياً بالرقم.  

  .08-58410590أو اتصل هاتفياً بالرقم  Vittra Jakobsberg :(jakobsberg@vittra.se(  جاكوبسبرغفيترا 


