
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رغباتك باملدرسة

 املطلوبة لطفلك

بين  السابع  الصف  أو  التمهيدي  بالصف  الرغبات  تقديم   يجري 
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 حان وقت اختيار املدرسة مع حلول فصل الخريف

 املطلوبة لطفلك تحاول البلدية تلبية رغباتك قدر اإلمكان.بعد تقديم رغباتك باملدرسة 

 إلى رغباتك وإلى عدد األماكن الشاغرة في املدارس.
ً
 ويجري تحديد املكان استنادا

 

 

 

 طريقة تقديم الطلب

( اإللكترونية  الخدمة  طريق  عن  رغباتك  املوقع: e-tjänstenتذكر  في  املوجودة   )

jarfalla.se/skolval هوية إلى  تحتاج  اإللكترونية  الخدمة  استخدام  من  تتمكن  ولكي   .

( مصرفية  وإذا لم  Bank-idإلكترونية  فيمكنك  ت(.  مصرفية  إلكترونية  لديك هوية  كن 

أو في املوقع:   مع بنكك   .support.bankid.comطلبها عن طريق التواصل 

 

 

 على مكان في دار أوقات الفراغتقديم طلب الحصول 

نفس   عن ذلك في  التبليغ  الفراغ فيمكنك  دار أوقات  إلى  طفلك  تريد أن يذهب  إذا كنت 

باملدرسة،   الرغبات  في  الحال  كما هو  اإللكترونية  ويجب jarfalla.se/skolvalالخدمة   .

يذهب   طفلك  الفراغ حتى وإن كان  في دار أوقات  على مكان  الحصول  تقديم طلب  عليك 

.
ً
 إلى روضة األطفال سابقا

 

 

 قديم طلب الحصول على مكان في صفوف املوسيقى في يارفالالت

تقديم طلب   فيمكنك  يارفالال،  في  املوسيقى  صفوف  إلى  الذهاب  يريد  طفلك  إذا كان 

في يارفالال الصفوف   تشمل صفوف املوسيقى  االنتساب عن طريق الخدمة اإللكترونية. 

4–9 ( موجودة في مدرسة فيالين سكوالن   من فصل الخريف  (  Fjällenskolanوهي 
ً
اعتبارا

2022. 

 

 

 تقديم الطلب إلى مدرسة مستقلة؟

الحالة   البلدية؟ في هذه  مدرسة خارج  مستقلة أو  مدرسة  إلى  طفلك  يذهب  تريد أن  هل 

املدرسة مباشرة. بتلك  تتصل  أن   يجب عليك 

 

عليك  تابعة للبلدية في يارفالال، فيجب  إلى مدرسة  لن يذهب  تعلم بأن طفلك  إذا كنت 

ت ُيتاح  أن  بحيث  التابعة للبلدية  املدرسة  عن اختيار  وتفعل   املقعدتخلى  آخر.  لتلميذ 

على  إذا حصل طفلك  اإللكترونية.  عن طريق الخدمة  مستقلة  مقعدذلك  مدرسة  في 

في البلدية ولم تقدم رغباتك في اختيار املدارس التابعة للبلدية، فلن ُيعَرض على طفلك 

 في املدارس التابعة للبلدية. مقعد

 

 ماذا يحدث بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات؟

 

 في املدرسة مقعدإشعار بشأن الحصول على 

على   الحصول  بشأن  أولي  على إشعار  منا  تحصل  مارس/آذار  في املدرسة.   مقعدفي شهر 

تقّدمت برغبات إلى مدارس عديدة،  قد  األول وكنت  على خيارك  قد حصلت  وإن لم تكن 

تنتقل   حسب الترتيب.   فسوف   في الطابور إلى املدارس املفضلة 
ً
تلقائيا

 

توزيع األماكن  املدارس، وسيجري  أماكن شاغرة في  تتوفر  سوف  وبعد هذا اإلشعار 

الطابور. حسب التسلسل في   االحتياطية 

 

على   الحصول  بشأن  نهائي  قرار  على  منا  تحصل  أبريل/نيسان  شهر  في   مقعدفي 

إشعارها   تقدم  أن  يمكن  املستقلة  املدارس  أن  باملالحظة  الجدير  ومن  املدرسة. 

آخر. توقيت   باألمكنة في 

 

 

 كيفية توزيع املقاعد املدرسية

املقعد لطفلك حسب رغباتك. وإذا لم يحصل طفلك على  دنحاول قدر اإلمكان تحدي

الثاني، وهكذا.. الخيار  األول، فسوف تحاول البلدية وضعه في   خياره 

 

التمهيدي في الصف   قواعد القبول 

 التلميذ الذي لديه هوية محمية. .1

في  .2 سيدرسون  اإلخوة  كان  حال  في  )يسري  اإلخوة  أولوية  لديه  الذي  التلميذ 

أولوية في   3–1الصفوف  تعطى  الخريف، وال  املدرسة املطلوبة عند بداية فصل 

قيد النفوس(. في  العنوان  في نفس   اإلخوة إال ملن هم مسجلين 

 التلميذ الذي: .3

على مقعد في املدرسة، وكذلك -  يرغب بالحصول 

على مقعد في املدرسة، ولكنه ُيفترض   - التلميذ الذي لم يقدم رغبته في الحصول 

املدرسة من البيت.أن يختار   رب 
ُ
إلى ق  

ً
املدرسة استنادا  الذهاب إلى 

 التلميذ القادم من بلدية أخرى. .4
 

السابع في الصف   قواعد القبول 

 التلميذ الذي لديه هوية محمية. .1

 التلميذ الذي: .2
على مقعد في املدرسة، وكذلك -  يرغب بالحصول 

على مقعد في  - املدرسة، ولكنه ُيفترض  التلميذ الذي لم يقدم رغبته في الحصول 

املدرسة من البيت. رب 
ُ
إلى ق  

ً
املدرسة استنادا الذهاب إلى   أن يختار 

 التلميذ القادم من بلدية أخرى. .3
 

 

 إن لم تكن املقاعد كافية

على مقاعد فيها، فسوف  الجميع  ولم يحصل  املدرسة  نفس  إلى  إذا تقّدم عدد كبير 

بدأ القرب النسبي في االختيار. ويعني ذلك أن تجري املقارنة بين مسافة بيت نلجأ إلى م

عن  وُبعدها  األخرى  القريبة  املدارس  بين  واملقارنة  املطلوبة  املدرسة  عن  التلميذ 

اآلخرين. التالميذ



 
 

 

 

 

ذلك إلى العنوان   أق ونستند في  النفوس وإلى  إلى املدارس. ر املذكور في قيد  ب طريق ُمضاء 

قراءة  يمكنك  مدرستهم.  عن  معقولة  على مسافة  التالميذ  جميع  حصول  والهدف هو 

 .jarfalla.se/skolvalاملزيد عن مبدأ القرب النسبي في املوقع: 

 

 

 إن لم تقّدم رغباتك باملدرسة املطلوبة

عاتق البلدية  التعليم  تقع على  بواجب  لزمين 
ُ
امل األطفال  جميع  يحصل  مسؤولية أن 

النفوس في البلدية على مقعد دراس ي. في قيد  وإن لم تقّدم رغباتك  اإللزامي املسجلين 

، وتليها 
ً
املطلوبة تلقائيا املدرسة  إليك هي  األقرب  املدرسة  املطلوبة فتصبح  باملدرسة 

بالدرجة الثانية، وهكذا..  املدرسة األقرب 

التي ال  املدارس  في طابور  الذين ُيسّجلون  رغباتهم هم  الذين قدموا  التالميذ  أن  حظ 

يرغبون بها حسب األولوية ما لم يحصلوا على مقعد في اختيارهم األول. أي أنه من املهم 

املدرسة  على مقعد في  يزيد من فرص حصولك  فذلك سوف  على نحو فعال.  تختار  أن 

 التي ترغب بها.

 

 

 االنتقال إلى يارفالال؟هل تنوي 

بحيث   اإللكترونية  الخدمة  في  لك  حسب  إنشاء  إلى  نحتاج  ؟ إذن 
ً
مؤخرا انتقلت  هل 

بمركز الخدمات عن طريق   اتصل  املطلوبة لطفلك.  باملدرسة  نقديم رغباتك  تستطيع 

 .08-580  285  00أو اتصل بالرقم   kontakt@jarfalla.seالبريد اإللكتروني  

 

 

 

 

 )من اليسار إلى اليمين( تواريخ هامة

 اجتماع لتقديم 

 املعلومات في املدارس
افتتاح الخدمة 

 اإللكترونية
 آخر يوم

 لتقديم الرغبات

 قعدقرار امل عرض أولي

16–26 
 يناير/كانون الثاني

30 
 يناير/كانون الثاني

13 
 فبراير/شباط

 في منتصف
 مارس/آذار

 في منتصف
 أبريل/نيسان

mailto:kontakt@jarfalla.se


 هل تريد معرفة املزيد عن مدارسنا؟
 

 يناير/كانون الثاني. 26–16نرحب بك في اجتماعات تقديم املعلومات 

 .jarfalla.se/skolvalانظر املعلومات في املوقع: 
 

 

 املدارس التابعة للبلدية

 مع   22توجد 
ً
مدرسة تابعة للبلدية في يارفالال. ونحن نعمل من أجل تحسين النتائج دائما

املقّومات الالزمة  الدراس ي الهادئ. وذلك من أجل توفير أفضل  على األمان والجو  التركيز 

م. اقرأ املزيد عن املدارس البلدية في املوقع: 
ُّ
والتعل  .jarfalla.se/grundskolorللتطور 

 

 س املستقلةاملدار 

متنوعة،  هات  ذات توجُّ وهي  ياكوبسباري.  مدارس مستقلة تقع في  يارفالال ثالث  توجد في 

باللغة اإلنكليزية. في التعليم، والتدريس  املثال طريقة املونتيسوري   على سبيل 

 :F–6، للصفوف  Montessoriskolan Växthusetمدرسة مونتيسوري/

ahavaxthuset.se info@ahavaxthuset.se   08-580  275  00أو اتصل بالرقم. 

 

 :F–9، للصفوف  Vittra Jakobsbergمدرسة فيترا ياكوبسباري/

vittra.se/jakobsberg, jakobsberg@vittra.se   08-580  275  90أو اتصل بالرقم. 

 

اإلنكليزية الدولية/ يارفالال، Internationella Engelska Skolan املدرسة  في 

 :9–5للصفوف  

jarfalla.engelska.se info.jarfalla@engelska.se   08-580  275  30أو اتصل بالرقم. 

   
 

 

 

 

 معلومات بلغات أخرى 
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

