
 

 درخواست انتخاب مکتب

 مارچ درخواست خود برای صنف آمادگی را اعالم نمایید! ٣حداکثر تا  

 jarfalla.se/skolval 

 نماید؟ صنف آمادگی قبل از مکتب را شروع می   ٢٠٢٠دارید که در خزان   فرزندی یا آ
  ٣آخرین روز درخواست   درخواست جا  نمایید. jarfalla.se/skolvalفبروری و از طریق خدمات انترنیتی ما در  ١٠از تاریخ 

 باشد.   مارچ می

 توانید:این رقم اقدام کرده می 

 این از  استفاده برای. دتوانیمی  کرده پیدا را آن jarfalla.se/skolval در  کهنید ک روان انترنیتی خدمات طریق از  را خود درخواستی
 .دارید bank-id یک به ضرورت خدمات

 .توانیدمی  داده فرمایش support.bankid.com از  یا خود بانک با تماس طریق از  را آن ندارید bank-id کدام اگر 
 

 مکتب آزاد 
 مکتب آن با مستقیما دارد؟ موقعیت  کموناین  از  خارج که  برود مکتبی به یا و برود آزاد مکتب یک به شما فرزند خواهیدمی  آیا

 .بگیرید تماس

 را کمون به متعلق مکتب که کنید اعالم باید رفت، نخواهد یرفال در  کمون به متعلق مکتب یک به شما فرزند که دانیدمی حاال از  اگر  
 .توانیدانجام داده می  انترنیتی خدماتاینکار را در . شود داده دیگری شاگرد به شده گرفته نظر  در  مکان تا نمود نخواهید انتخاب

 

 تصمیم در مورد اختصاص جا در مکتب  
شما در مارچ از طرف ما یک تصمیم مقدماتی در مورد اختصاص جا در مکتب دریافت خواهید نمود. اگر بطور فعاالنه  

اید به شما جا داده نشده است، بطور اتوماتیک در  اید اما در مکتبی که در درجه اول انتخاب کرده م نموده درخواست خود را اعال
های خالی در اید، قرار خواهید گرفت. بعداز روان کردن تصمیم مقدماتی، محلهای بعدی انتخاب کرده هایی که در رتبهمکتب

 در صف توزیع خواهد شد.  مکاتب مشخص شده و جاهای ریزرو شده به اساس نوبت
 

کنید. توجه نمایید که مکاتب آزاد  در ماه مای فیصله نهایی در مورد محل اختصاص یافته در مکتب را از طرف ما دریافت می 
 ممکن است در زمان دیگری تصمیم خود در مورد اختصاص جا در مکتب را اعالم نمایند.  

 

 شودجاهای موجود در مکتب اینگونه توزیع می  
کنیم به فرزند شما به اساس خواسته شما جا دهیم. اگر فرزند شما به مکتبی که در درجه اول انتخاب  ما تا حد امکان کوشش می 

ادامه   آخر به همین ترتیب تا کار کند به او در مکتبی که در درجه دوم انتخاب کرده جا دهد و کرده وارد نشود، کمون کوشش می 

 خواهد یافت. 

 

 شوند:جاهای موجود به ترتیب زیر توزیع می 

                                        ترتیب پذیرش در صنف آمادگی:                                                                       

 روند )ثبت شده در کمون(    خوهران و برادرانی دارند که به همان مکتب می  شاگردانی که -١

                                                                                                             :شاگردانی که -٢ 

      ،درخواست رفتن به آن مکتب را دارند و همچنین -  

شود که  کنند، حدس زده می اند اما از خاطر آنکه در نزدیکی آنجا زندگی می که درخواست رفتن به آن مکتب را نداده  شاگردانی - 

   خواهند به آن مکتب بروند.می

 شاگردان از کمون دیگر  -٣

 



 

 

                نباشد                                                                  اگر به اندازه کافی جا 
نزدیکی تقریبی محل "اگر تعداد زیادی درخواست رفتن به یک مکتب مشخص را نموده باشند، ما برای توزیع جا از اصل  

این امر دربرگیرنده آن است که فاصله محل زندگی شاگرد به مکتب و دیگر مکاتب    توانیم.استفاده کرده می  "زندگی به مکتب
شود. مبنای اینکار ما آدرس ثبت شده محل زندگی شاگرد، همچنان نزدیکترین فاصله  دیگر مقایسه می نزدیک، با فاصله شاگردان  

 باشد. تا مکتب، می  رفتنپیاده برای 
 

هدف آن است که شاگردان فاصله قابل قبولی تا مکتب خود داشته باشند.  مطالب بیشتر در قسمت "اصل نزدیکی تقریبی تا مکتب"  

 jarfalla.se/skolvalتوانید: ه می را در این سایت مطالعه کرد

 دریافت جا در خانه اوقات فراغت 
رود، تبدیل کردن از کودکستان به خانه اوقات فراغت  به کودکستان یا محل مراقبت آموزشی در یرفال می قبلاگر فرزند شما از 

 بطور اتوماتیک انجام خواهد گرفت.   

 
را در   اگر ضرورت به خانه اوقات فراغت ندارید، باید رد کردن جای اختصاص داده شده را به کمون یرفال اطالع دهید، اینکار 

 jarfalla.seتوانید: در این سایت انجام داده می 
 

 اگر کدام مکتب را انتخاب نکنید، چه خواهد شد؟
اگر  .  دباشنباشند و در این کمون ثبت میکه موظف به مکتب رفتن می هستیم همه اطفالی بهما موظف به دادن جا در مکتب 

دیکترین مکتب بطور اتوماتیک اولین انتخاب شما و دومین مکتب نزدیک به شما  درخواستی برای دریافت جا روان نکنید، نز 
 تا آخر ادامه خواهد یافت.  کار  انتخاب دوم خواهد شد و بهمین ترتیب

اند در نوبت صف انتخاب مکاتبی قرار  یرفته نشود، تنها شاگردانی که درخواستی روان نموده ذتوجه نمایید که اگر انتخاب اول پ
برای دریافت جا در مکتبی که  به بیان دیگر انتخاب فعاالنه مهم است.  اینکار چانس شما گیرند که در رتبه باالتری قرار دارد. می
 دهد. یش می خواهید را افزامی
 

 مکتب جدید در "برکاربی استادن"                                                                                      

تخمین زده   در خزان این امکان وجود خواهد داشت که در مکتب جدید "اولستا اسکوالن" در "برکاربی استادن" تقضای جا نمایید.

های کودکستان کارلسلوند  این مکتب در ساختمان آموزشی آماده شود اما تا آن زمان امور  ٢٠٢٢ان مکتب سال شود که ساختممی

 در جریان خواهد بود.  معلومات در مورد "اولستا اسکوالن" در جلسه معلوماتی در مکتب "هریستا اسکوالن" ارایه خواهد شد.  

 

 هستید یرفال به تبدیل راه در آیا
اید؟ در اینصورت ضرورت است که ما یک حساب کاربری در خدمات انترنیتی خود برای شما  بدیل نموده و یا تازه به اینجا ت

 ایجاد نماییم تا برای فرزندان خود مکتب انتخاب کرده بتوانید. با مرکز خدمات تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.  

  
توانید:  ت جا نمایید، اینکار را در این سایت انجام داده می خواهید فرزندتان به خانه اوقات فراغت برود باید درخواساگر می

jarfalla.se 

 خواهید در مورد مکاتب ما بیشتر بدانید؟ آیا می 
 گوییم که قبل از انتخاب صنف آمادگی برگزار خواهد شد.  در اینصورت به شما به گرمی به جلسه معلوماتی خود خوش آمد می 

 
 جلسه معلوماتی قبل از انتخاب صنف آمادگی             

 تاریخ                        زمان        یاکوبزبری                    
                                         ١٨:٣٠جنوری                  ٢١اسکوالن                و  تالبوهو 
                 ١٨:٣٠  جنوری                ٢٨       واتمیرا اسکوالن            
           ١٨:٣٠   جنوری                 ٣٠             آسپنس اسکوالن       
                              ١٨:٣٠   فبروری               ٤        مز اسکوالن           هبری 
   ١٨:٣٠           فبروری       ٤         اسکوالن      وند لس اولوو 

 
 ویکشو       

                                         ١٨:٣٠جنوری                  ٢١                               اسکوالن             لوند  
                 ١٨:٣٠  جنوری                 ٢٢                               اسکوالن     بولفاسته 
           ١٨:٣٠       جنوری            ٢٢ (  اسکوالن  بولفاسته)در محل اسکوالن  هوگبی 
   ١٨                      جنوری ٣٠                                اسکوالن          النیفی 
   ١٨:٣٠            فبروری        ٤                                 اسکوالن        ساندویک 



 

 
ربی و شلبی بارکا  
                                         ١٨:٣٠   جنوری                 ٢٠                                    اسکوالن           شلبی

                 ١٨:٣٠  جنوری                 ٢١                                      اسکوالن         یپتونن
           ١٨:٣٠   جنوری                 ٢٣                                      اسکوالن      هریستا

                              ١٨:٣٠                  جنوری ٢٣          (مکتب هریستا اسکوالن)در اسکوالن  اولستا  
   ١٨:٣٠                    جنوری ٣٠                                     اسکوالن      رکاربیب 

 

   تی ککلهل و استه 

                                         ١٨:٣٠جنوری                  ٢٩اسکوالن                  اولوسترا
     ١٨        ری                 فبرو ٤      اسکوالن        کوالر انگ

   ١٨                فبروری          ٥     اسکوالن            لیانز بودا
 

 مکاتب آزاد 

 www.ahavaxthuset.se وکستهوست نالمونتسری اسکو

info@ahavaxthuset.se  زنگ بزنید ٠٨-٥٨٠٢٧٥٠٠و یا به نمبر 

 

 یویترا یاکوبزبر 

jakobsberg@vittra.se  زنگ بزنید ٠٨-٥٨٤١٠٥٩٠و یا به نمبر 

mailto:jakobsberg@vittra.se

