
   التسجيل 
 
  المدرسة ف

  
   للتسجيل طلبك أترك 

 
  2021( آذار) مارس  ١ قبل  السابع للصف  أو  التمهيدية المدرسة  ف

  
jarfalla.se/skolval  

  

   الدراسة سيبدأون أطفال عندك هل
 
   السابع الصف أو التمهيدية المدرسة ف

 
  ؟2021 خريف ف

  أطلب 
 
ونية خدمتنا  طريق عن مكانا وري  مع و من jarfalla.se/skolval اإللكتر ك يوم آخر )شباط( فتر   مارس ١ الطلبات  لتر

  . 2021 (رآذا )
  

  بها تقوم هكذا
ك ونية  الخدمة عتر  طلبك  تتر    اإللكتر

   تجدها  والتر
 
ونية  للهوية  تحتاج الخدمة إستعمال تستطيع  لك   jarfalla.se/skolval ف اإللكتر

 (bank-id) بنك ايدي 
ونية الهوية تمتلك تكن لم إذا    support.bankid.com من أو البنك مع التواصل يمكنك  (bank-id) بنك ايدي  اإللكتر
  

  ( الخاصة )المستقلة  المدرسة
   ابنتك/  ابنك يستمر أن تريد 

 
   ؟ البلدية هذه خارج مدرسة أو  مستقلة مدرسة ف

 
ة معها  التواصل عليك الحالة هذه ف   مباشر

   أن عليك يارفال لبلدية تابعة  غت   سيستمربمدرسة ابنتك / ابنك أن  تعرف كنت إذا 
   مكانك  تلغ 

 
  فرصة لتكون ،البلدية  المدرسة ف

ونية بالخدمة  هذا  عمل يمكنك . المكان بهذا  آخر لطالب   . اإللكتر
  

   القبول إشعار
 
  المدرسة ف

  
   القبول عن  أول   إشعار ستستلم (آذار)مارس ف 

،  مدارس لعدة بالتسجيل قمت  وقد المباشر  خيارك عىل تحصل لم إذا  . المدرسة ف 
   أتوماتيك   بشكل فأنت 

تها  قد مدرسة أعىل  من الطابور ف  تيب  اختر   الشاغرة  باألمكنة اإلشعاراألول   يصبح ذلك بعد . بالتر
 
   متاحا
 ف 

  . الطابور  حسب توزيعا  يتم المحجوزة  األماكن و المدارس 
  
  
   منا  ستستلم (آيار) مايو شهر ف 

   القبول عن قرارنهائ 
ك المستقلة المدارس مالحطة . المدرسة ف     أشعاراتها  تتر

  . مختلف وقت ف 
  

   األماكن توزع هكذا
 
  المدارس ف

   األمكان عىل األوالد يحصل أن  نحاول اإلمكان قدر
   الخيار إل اإلنتقال نحاول األول  خيارهم عىل يحصلو لم  إذا  يتمناها  التر

  الثائ 
  .... وهكذا 

  
تيب هذا عل  األماكن تخصيص يتم   التر
   القبول  نظام

  التمهيدية المدرسة ف 
  محمية هوية ذو  طالب  -1
  (. العنوان بنفس سوية الساكني    لألخوة فقط يحق األخوة أولوية ،  3  -1 السنة  من  باألخوة يتعلق  )  األخوة أولوية  مع  طالب  -2
  الذي الطالب  - 3
  بالمدرسة اإللتحاق يريد          -
ك لم           -    المدرسة  غن رغبته يتر

ض من  ولكن إليها  الذهاب يريد التر  المدرسة  قرب عىل بناء   المدرسة إل يذهب أن المفتر
 . بيته من           

  . أخرى بلدية من الطالب  - 4
  

   القبول  نظام
  السابع الصف  ف 

  محمية هوية ذو  طالب  -1
  الذي الطالب  - 2
  بالمدرسة اإللتحاق يريد           - 
ك لم          -     المدرسة غن  رغبته يتر

ض من ولكن  إليها  الذهاب  يريد التر   المدرسة قرب  عىل بناء   المدرسة إل يذهب أن  المفتر
  . بيته من              

  . أخرى بلدية من الطالب  - 3
  

   لم إذا
  األماكن تكف 

ون قام أذا     بالتسجيل الكثت 
  . القرب نسبة قاعدة حسب  باإلختيار نحن نقوم مقاعد عىل الجميع  يحصل ولم المدرسة  نفس  ف 



   هذا 
  األخرين الطالب من  قرب  ها  مع مقارنة  القريبة األخرى المدارس فيها  المرغوب والمدرسة الطالب  بيت  من المسافة يعت 

 
 . أيضا

  طريق  أقرب إل و  المسجل اإلقامة عنوان أل ننظر نحن 
 
  . مشيا

  
 عىل  القرب نسبة قاعدة عن  المزيد قراءة يمكنك . مدارسهم إل معقولة مسافة  عىل  الطالب  جميع  حصول هو  الهدف

 jarfalla.se/skolval . 
  
  

   التسجيل 
 
فيه مركز ف   التر

   ابنك تسجل  أن تريد 
 
فيه مركز ف ونيةكرغبة   الخدمة  نفس  عتر  ذلك عمل يمكنك التر  . jarfalla.se/skolval, المدرسة  إل اإللكتر

فيه مركز  عن طلبك  تسجيل عليك   التمهيدية المدرسة إل ذهب قد  طفلك كان وإن حتر  التر
 
   . قبال

  
ك تقم لم إذا    للتسجيل طلبك بتر

 
  المدرسة ف

   الساكني    و  بالمدرسة الملزمي    الطالب لجميع مسؤولية عندها  البلدية
 
 تسجل  لم إذا  . دراس   مقعد عىل الحصول  الكمون نفس  ف

   ثم األول خيارك ه   األقرب  المدرسة ستكون مدرسة إلي بطلبك
   خيارك  ه   مدرسة أقرب ثائ 

  . النحو  هذا  عىل نستمر و الثائ 
   بالمدارس األماكن  بطابور اإلنتظار حق لديهم طلباتهم سجلوا  الذين الطالب فقط مالحظة

 منحهم  يمكن والذين  يريدونها  التر
وري من  لدلك . المحجوزة األماكن ك أن الض     المكان عىل  للحصول فرصتك من يزيد فهذا  فعال طلب  تتر

 
   المدرسة  ف

  . تريدها  التر
  

  Järfälla إل  باإلنتقال ستقوم
  انتقلت أو

 
ونية خدمتنا  عىل لك حساب لتفعيل بحاجة  نحنا  ؟حديثا   مع تواصل . ألطفالك للمدارس التسجيل  تستطيع لك   األلكتر

   . 08-580 585 00  الرقم عىل  اتصل أو   kontakt@jarfalla.se عىل الخدمات مركز
 
  

   التسجيل أو مدارسنا عن المزيد معرفة تريد هل
 
 و التمهيدية المدرسة ف

  ؟السابع  الصف
  حتر  إعالمية اجتماعات  إل المدارس تدعو ، عادة . المدارس مواقع  عىل مدرسة كل حول  المعلومات من مزيد عىل العثور يمكن 

  ولكن  . المدرسة عىل  التعرف  من والطالب اآلباء  يتمكن
 
 بسبب  االجتماعات هذه إجراء الصعب من  يكون قد ألنه نظرا

Covid-19  ، ورية البديلة  المعلومات نشر  تدابت   تكون فقد   .  jarfalla.se/skolval عىل  المعلومات انظر . ض 
  
 

  يارفال
 
   المدارس ف

jarfalla.se/grundskolor 
 
 

  التمهيدي  الصف -  ( الخاصة) المستقلة المدرسة
 ((Växthuset Montessoriskolan مدرسة فكستهوست مونتسوري

 ahavaxthuset.se ,Info@ahavaxthuset.se 08-580 275 00 الرقم عىل اتصل  أو . 
 

ا  ي سياكوب فيتر  :تر
 http //:vittra.se/jakobsberg/hus-oppet-digtalt /  ونية بجولة للقيام   oppethusefilm.se  /  إلكتر

  راجع
 
ونية الصفحة  عىل أيضا  .jakobsberg@vittra.se عىل والمعلومات الزيارات حول التحديثات  اإللكتر

 
 

    السابع الصف -(  الخاصة ) المستقلة المدرسة
ية الدولية   (Internationella Engelska Skolan):المدرسة االنكلت  

e jarfalla.engelska.s, info.jarfalla@engleska.se  08.-584 30 306م الرق عىل  اتصل أو 
 

ا  ي سياكوب فيتر  :تر
 hus-oppet-vittra.se/jakobsberg/digtalt  ونية بجولة للقيام   oppethusefilm.se  /  إلكتر

  راجع
 
ونية الصفحة  عىل أيضا  .jakobsberg@vittra.se عىل والمعلومات الزيارات حول التحديثات  اإللكتر
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 jarfalla.se/skolval :أخرى  بلغات للمعلومات

Tietoa omalla kielelläsi: jarfalla.se/skolval  

Information in your language: jarfalla.se/skolval  

Haddaad doonayso warbixin dheeraad ah halkan kala xirri: jarfalla.se/skolval 

 jarfalla.se/skolvalاطالعات به زبان شما: 

  التال  
وئ   lavjarfalla.se/skolالمعلومات باللغة العربية تجدها عىل الموقع اإللكتر

http://jarfalla.se/skolplats

