
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 درخواست شمولیت

 در مکتب 

مکتب و صنف  رخواست  د  به صنف قبل از  از    ۷شمولیت   ۳۰را 

 jarfalla.se/skolvalفبروری تسلیم کنید!   ۱۳جنوری  تا 

 



 حاال زمان برای درخواست شمولیت به دوره خزانی مکتب

 فرا رسیده است 
 تالش می کند که تا حد امکان به درخواست  شما درخواست شمولیت به مکتب را تسلیم کنید، شاروالیوقتی 

نظر شما رسیدگی نماید. تقسیم جا در مکاتب بر اساس درخواست و جاهای خالی در مکاتب صورت  می گیرد  مورد 

 
گونه درخواست می کنید      این 

در   که  اینترنتی  طریق خدمات  خود را از  شمولیت  درخواست    jarfalla.se/skolvalشما 

به یک هویت   خدمات اینترنتی، شما  از  استفاده  بخاطر  کنید.  می  تسلیم  موجود است 

که   دارید.  bank-idبانکی  شود ضرورت  می  یا    گفته  بانکی  هویت  شما    bank-idاگر 

تماس طریق  از  را  آن  توانید  می  آدرس   ندارید،  در  یا  خود  بانک  با 

بیاورید.  support.bankid.comاینترنیتی  بدست 

 

 درخواست شمولیت در مراکز تفریحی

خدمات  در  توانید  را می  برود، این کار  مراکز تفریحی  به  فرزندتان  که  خواهید  می  اگر 

در   ما  نیز    jarfalla.se/skolvalاینترنتی  مکتب  به  برای شمولیت  که  جای  دهید،  انجام 

قبالٌ  در  فرزند شما  در مراکز تفریحی را ولوکه  درخواست شمولیت  فرستید.  می  خواست 

باشد، باید بفرستید.  به کودکستان رفته 

 

 درخواست شمولیت در صنوف موسیقی یرفال

از      میتوانید  برای این کار  برود،  یرفال  موسیقی  به صنوف  خواهد  می  شما  فرزند  اگر 

ما  یرفال شاگردان صنوف  طریق خدمات اینترنتی  موسیقی  بفرستید. صنوف  درخواست 

خزانی    ۹تا     ۴ دوره  از  سر  و  گیرد  می  بر  در  مکتب     ۲۰۲۲را  در  موسیقی  صنوف 

(Fjällenskolan.می شود تدریس   ) 

 

 به یک مکتب خصوص ی ؟درخواست      

خارج از        یا به مکتبی که  به یک مکتب خصوص ی  که فرزند شما   شاروالیآیا می خواهید 

بگیرید.         مستقیم تماس  به طور  باید با آن مکتب  برود؟ در آن صورت   است 

از        آن صورت  در  یرفال نخواهد رفت  به مکتب شاروالی   اگر بدانید که فرزند شما 

خالی شود. این کارخود در مکاتب شاروالی صرف ن       تا جا برای شاگردان دیگر   ظر کنید 

ما انجام می دهید.       مکاتب خصوص ی را در خدمات اینترنتی  در یکی از   اگر فرزند شما 

یکی از مکاتب        در  فرزندتان  و شما برای شمولیت   شاروالیشاروالی شامل باشد 

آنصورت به فرزند ش       باشید، در  نفرستاده  جا در مکاتب شاروالیدرخواست    ما 

 پیشنهاد نخواهد شد.       

 

   

   چه اتفاقى مى افتد بعد از زمان درخواست؟      
 

معلومات در مورد شمولیت در مکتب         

می آورید.  معلومات مقدماتی از ما بدست  در مکتب  ماه مارچ در رابطه به شمولیت  در 

فعاالنه   مکتب  چندین  در  اگر  و  باشید  نیاورده  بدست  را  خود  اولی  انتخاب  اگر 

انتخاب  بندی  رده  اتومات طبق  به شکل  آنوقت  باشید،  فرستاده  شمولیت  درخواست 

نوبت می ایستید.  در  هایتان 

 

معلومات مقدماتی،   ختم روند  از  و پس  شود  می  واضح  مکاتب  در  خالی  جاهای 

می گردد. نوبت تقسیم   جاهای ریزرفی طبق 

در مکتب را در ماه       مورد شمولیت  نهایی در  می آورید. متوجه اپريلفیصله   بدست 

خود در یک زمان دیگر معلومات ارایه      درباره جاهای خالی  که مکاتب شخص ی   باشید 

 کنند. می      

 جاها در مکاتب این چنین تقسیم می شود    

درخواست شما طفل        که طبق  می کنیم  ما کوشش  ممکن است   شامل شما را تا جایی که 

نشود، شاروالی تالش می کند       انتخاب اولی  فرزند شما شامل  بسازیم. اگر   مکتب 

ترتیب انتخاب های بعدی شامل گردد.      در انتخاب دومی و به همین   فرزند شما 

 

 مکتب از  قبل  صنف در  شمولیت طرح     

محفوظ استش .1   .اگردی که هویتش 

یا بردار در عین مکتب   .2 خواهر  بخاطر داشتن  اولویت دارد )تنها برای شاگردی که 

در صنوف  یا برادری است که  مورد عالقه می رود و تنها به   ۳تا   ۱خواهر  در مکتب 

اولویت در نوبت داده می  آدرس با هم زندگی می کنند،  یا برادری که در عین  خواهر 

 شود.(

 شاگردی که: .3

داده و - درخواست  در مکتب   برای شمولیت 

درخواست شمولیت - در مکتب  به خانه اش   شاگردی که  نزدیکی مکتب  نداده ولی بنابر 

خواهد شد. مکتب شامل  می شود که در آن   فرض 

از یک    دیگر است  شاروالیشاگردی که 

 ۷رح شمولیت در صنف  ط

محفوظ است .1   .شاگردی که هویتش 

 شاگردی که: .2

داده و - درخواست  در مکتب   برای شمولیت 

نداده ولی  - درخواست شمولیت  در مکتب  به خانه اش شاگردی که  نزدیکی مکتب  بنابر 

خواهد شد. مکتب شامل  می شود که در آن   فرض 

که از یک  .3  .دیگر است  شاروالی. شاگردی 

 اگر جاها کفایت نکند    

در آن  و به همه  باشند  فرستاده  درخواست شمولیت  عین مکتب  اگر بسیاری ها در 

نشود، در آن  جا یافت  صورت در زمان انتخاب شاگردان، ما از اصل نزدیکی مکتب 

یک  خانهء  فاصلهء  که  است  این معنی  به  این  کنیم.  می  استفاده  مکتب  به  نسبی 

مورد  مکاتب  از  دیگر  شاگردان  خانهء  فاصلهء  با  نظر  مورد  مکتب  از  شاگرد 

مقایسه می  نظرشان 



 
 

 

 

 

احوال نفوس و  ثبت  گردد. این کار را با درنظرداشت آدرس ثبت شده شاگرد در دفتر 

انجام می دهیم. که تمام شاگردان یک    نزدیکترین راه به مکتب  این کار این است  هدف از 

مناسب را تا مکتب شان طی   مورد اصل نزدیکی نسبی در  فاصله  در  کنند. 

jarfalla.se/skolval  .بیشتر خوانده می توانید 

 

 اگر درخواست شمولیت به مکتب را ندهید  

به   و مکلفیت     رفتن  دارد تا همه طفلهای را که در آن زندگی می کنند  شاروالی  مسئولیت 

شامل گرداند. اگر شما  درخواست شمولیت   شاروالیمکتب را دارند، در یکی از مکاتب 

نزدیکترین مک در آن صورت  می  نفرستید،  اول شناخته  انتخاب  به خانه شما به حیث  تب 

خانه تان انتخاب دوم. نزدیکتر به   شود و مکتب 

اند، برای گرفتن فرستاده  باشید، ، تنها شاگردانی که درخواست شمولیت    متوجه 

برایشان پیشنهاد می شود. به همین   داخله در مکاتب به نوبت می ایستند و جای ریزرفی 

خود را رده بندی کنید. این کار، چانس شما را  که انتخاب های  مهم است  بی نهایت  دلیل 

برد مورد نظر، باال می  جا در مکتب  آوردن   .جهت بدست 

 

 در حال نقل مکان به یرفال

ما برای شما در خدمات اینترنتی تازه نقل مکان کرده اید؟  که  است   در آن صورت نیاز 

برای.  بتوانید  تا شما   خود یک حساب باز کنیم 

به مرکز خدمات تماس بگیرید ویا به این   kontakt@jarfalla.se  قیدر آن صورت از طر 

بزنید.  .08-580  285  00شماره    زنگ 

 

 

 

 

 

  ( از چپ به راست) تاريخ های مهم

 جلسه معلوماتی

  مکاتب در 
 خدمات اینترنتی

 باز می شود

 

 آخرین روز برای ارسال
 درخواست

جايگاه تصمیم پیشنهاد اولیه  

 

٦۱–٦۲ 
 ريونج

 

۳۰ 
 ريونج

 

۳۱ 
 فبروری

 در وسط
 مارچ

 در وسط
 اپريل



 آیا می خواهید که در مورد مکاتب بیشتر بدانید؟
 

جنوری برگزار خواهد شد نیز خوش آمدید می گوییم. معلومات  ٦۲جنوری تا  ٦۱شما را به جلسه معلوماتی که از 

 .ببینید jarfalla.se/skolvalبیشتر درین مورد را در 
 

 

شاروالی مکاتب    

یرفال  و تدریس   ۲۲در شاروالی  ما با تمرکز بر امنیت  مربوط شاروالی است.   مکتب 

می کنیم. برای آموزش و انکشاف به طور دوامدار کار   جهت ایجاد بهترین شرایط 

 بیشتر بخوانید.  jarfalla.se/grundskolorدر رابطه به مکاتب ما در اینجا 

 

 

 مکاتب خصوص ی

این مکاتب   ۳در یرفال  وجود دارد که در یاکوبس بری واقع شده است.  مکتب خصوص ی 

دارند، مثال آموزش مونته سوری و تدریس به زبان انگلیس ی.   پروفایل های مختلف 

از صنف صفر  Montessoriskolan Växthuset/ هوست-مکتب مونته سوری ویکست

  08-580  275  00یا به شماره   ahavaxthuset.se,  info@ahavaxthuset.se :  ٦  تا صنف

 .زنگ بزنید

 

تا صنف   Vittra Jakobsberg/ مکتب ویترا یاکوبس بری  :۹از صنف صفر 

vittra.se/jakobsberg, jakobsberg@vittra.se    زنگ   08-580  275 90یا به شماره

 .بزنید

 

از   Internationella Engelska Skola Järfälla/ یرفال مکتب بین املللی انگلیس ی

یا به شماره    jarfalla.engelska.se info.jarfalla@engelska.se : ۹تا صنف    ٥صنف  

بزنید  580-08  275  30  .زنگ 

 

   
 

 

 

 

 اطالعات به چند زبان دیگر 
Tietoa omalla kielelläsi: jarfalla.se/skolval tai soita 

palvelukeskukseen 08-580 285 00. 

 

Information in your language: jarfalla.se/skolval or 

call Servicecenter, phone number 08-580 285 00. 

 

Haddaad doonayso warbixin dheeraad ah halkan kala xirri: 

jarfalla.se/skolval ama wac Servicecenter 08-580 285 00. 

 

 

ሓበሬታ ብቋንቋኹም ኣብ : jarfalla.se/skolval  ወይ ብቁጽሪ ስልኪ ናብ ኣገልግሎት ማእከል 

08-580 285 00   ደውሉ። 

 

 08-580  285 00  الزبائن خدمة على  االتصال  یمكنك أو  jarfalla.se/skolvalالتالي:    اإللكتروني   املوقع  على تجدھا العربیة باللغة املعلومات

 

 00 285 580-08 تلفنی خدمات مرکز یا  jarfalla.se/skolval :شما زبان  بھ  اطالعات

mailto:info@ahavaxthuset.se
mailto:jakobsberg@vittra.se
mailto:info.jarfalla@engelska.se

