
 درخواست شمولیت در مکتب 

وری  ۱۴جنوری  تا    ۳۱را از   ۷درخواست شمولیت به صنف قبل از مکتب و صنف    تسلیم کنید!  ۲۰۲۲فبر

 jarfalla.se/skolval 

 

فرا   ۲۰۲۲حاال زمان درخواست شمولیت به دوره خزانی مکتب برای سال 

 رسیده است 
 

کنید، کمون )شاروایل( تالش یم کند که تا حد امکان به درخواست مورد نظر شما  وقتی شما درخواست شمولیت به مکتب را تسلیم  

د   نماید. تقسیم جا در مکاتب بر اساس درخواست و جاهای خایل در مکاتب صورت یم گیر
ی

 رسیدگ

 

 این گونه درخواست یم کنید 

نتی که در  موجود است تسلیم یم کنید. بخاطر استفاده   jarfalla.se/skolvalشما درخواست شمولیت خود را از طریق خدمات اینیی

، شما به یک هویت بانیک که  نتی ورت دارید.   bank-idاز خدمات اینیی  گفته یم شود ضر

نیتی   bank-idاگر شما هویت بانیک یا    support.bankid.comندارید، یم توانید آن را از طریق تماس با بانک خود یا در آدرس اینیی

 بدست بیاورید. 

 رخواست شمولیت در مراکز تفریح د

نتی ما در  انجام دهید،   jarfalla.se/skolvalاگر یم خواهید که فرزندتان به مراکز تفرییح برود، این کار را یم توانید در خدمات اینیی

ر درخواست یم فرستید. درخواست شمولیت در مراکز تفرییح را ولوکه فرزند شما ق  به  جای که برای شمولیت به مکتب نیر
ٌ
بال

 کودکستان رفته باشد، باید بفرستید. 

 

 درخواست شمولیت در صنوف موسیقی یرفل 

نتی ما درخواست بفرستید. صنوف   اگر فرزند شما یم خواهد به صنوف موسیقی یرفال برود، برای این کار میتوانید از طریق خدمات اینیی

د و رس از  ۹تا   ۴موسیقی یرفال شاگردان صنوف   ن ) ۲۰۲۲دوره خزانر   را در بر یم گیر
َ
(  Fjällenskolanصنوف موسیقی در مکتب فیل

 تدریس یم شود. 

 

 آیا یم خواهید به یک مکتب خصویص درخواست شمولیت بفرستید؟ 

آیا یم خواهید که فرزند شما به یک مکتب خصویص یا به مکتتی که خارج از شاروایل )کمون( است برود؟ در آن صورت باید با آن  

ید. مکتب به طور م   ستقیم تماس بگیر

اگر بدانید که فرزند شما به مکتب شاروایل یرفال نخواهد رفت، در آن صورت از جای خود در مکاتب شاروایل ضف نظر کنید تا جا  

نتی ما انجام یم دهید.   برای شاگردان دیگر خایل شود. این کار را در خدمات اینیی

 

 اگر فرزند شما در ییک از مکاتب خصویص کمون شامل باشد و شما برای شمولیت فرزندتان در ییک از مکاتب کمون درخواست نفرستاده  

 . باشید، در آنصورت به فرزند شما جا در مکاتب کمون پیشنهاد نخواهد شد

 

 

 



 

 ىم افتد بعد از زمان درخواست؟
ى

 چه اتفاق

 

    مکتب معلومات در مورد شمولیت در 

در ماه مارچ در رابطه به شمولیت در مکتب معلومات مقدمانی از ما بدست یم آورید. اگر انتخاب اویل خود را بدست نیاورده باشید و  

اگر در چندین مکتب فعاالنه درخواست شمولیت فرستاده باشید، آنوقت به شکل اتومات طبق رده بندی انتخاب هایتان در نوبت یم  

 طبق نوبت تقسیم یم گردد. ایستید. پس از خ
ر

، جاهای خایل در مکاتب واضح یم شود و جاهای ریزرف  تم روند معلومات مقدمانی

بدست یم آورید. متوجه باشید که مکاتب شخیص درباره جاهای خایل خود در    اپريلفیصله نهانی در مورد شمولیت در مکتب را در ماه 

 یک زمان دیگر معلومات ارایه یم کنند. 

ی تقسیم یم شود  جاها در   مکاتب این چنی 

تا جانی که ممکن است ما کوشش یم کنیم که طبق درخواست شما طفل شما را شامل مکتب بسازیم. اگر فرزند شما شامل انتخاب  

ر ترتیب انتخاب های بعدی شامل گردد.   اویل نشود، کمون )شاروایل( تالش یم کند تا فرزند شما در انتخاب دویم و به همیر

 این ترتیب تقسیم یم شودجاها به 

 طرح شمولیت در صنف قبل از مکتب 

 . شاگردی که هویتش محفوظ است۱

ر مکتب اولویت دارد )تنها برای خواهر یا برادری است که در صنوف ۲ ر خواهر یا بردار در عیر در   ۳تا   ۱. شاگردی که بخاطر داشیی

ر   یم کنند، اولویت در نوبت داده یم شود.( مکتب مورد عالقه یم رود و تنها به خواهر یا برادری که در عیر
ی

 آدرس با هم زندگ

 . شاگردی که ۳

 برای شمولیت در مکتب درخواست داده و  -

شاگردی که در مکتب درخواست شمولیت نداده ویل بنابر نزدییک مکتب به خانه اش فرض یم شود که در آن مکتب شامل   -

 خواهد شد. 

 . شاگردی که از یک کمون دیگر است ۴

 ۷شمولیت در صنف  طرح  

 . شاگردی که هویتش محفوظ است۱

 . شاگردی که ۲

 برای شمولیت در مکتب درخواست داده و  -

شاگردی که در مکتب درخواست شمولیت نداده ویل بنابر نزدییک مکتب به خانه اش، فرض یم شود که او در آن مکتب   -

 شامل خواهد شد. 

 . شاگردی که از یک کمون دیگر است ۳

 نکند   اگر جاها کفایت

ر مکتب درخواست شمولیت فرستاده باشند و به همه در آن مکتب جا یافت نشود، در آن صورت در زمان   اگر بسیاری ها در عیر

انتخاب شاگردان، ما از اصل نزدییک نستی به مکتب استفاده یم کنیم. این به این معتر است که فاصلهء خانهء یک شاگرد از مکتب  

اگردان دیگر از مکاتب مورد نظرشان مقایسه یم گردد. این کار را با درنظرداشت آدرس ثبت شده شاگرد  مورد نظر با فاصلهء خانهء ش

ین راه به مکتب انجام یم دهیم.   در دفیی ثبت احوال نفوس و نزدیکیی

در  هدف از این کار این است که تمام شاگردان یک فاصله مناسب را تا مکتب شان یط کنند. در مورد اصل نزدییک نستی  

jarfalla.se/skolval   .بیشیی خوانده یم توانید 

 



 درخواست شمولیت در مراکز تفریح 

ونییک ما که از طریق آن برای  ر به مراکز تفرییح برود، این کا  پس از مکتب  اگر یم خواهید که فرزندتان را یم توانید درهمان آدرس الکیی

، درینجا یم فرستید جا در مکتب در خواست   به صنف پیش از  jarfalla.se/skolval، انجام دهید. یعتر
ً
. حتی اگر فرزند شما قبال

 مکتب رفته باشد، باید برایش در مراکز تفرییح جا درخواست کنید. 

 کتب را ندهید اگر درخواست شمولیت به م

ر به مکتب را دارند، در ییک از مکاتب کمون شامل    یم کنند و مکلفیت رفیی
ی

کمون  مسئولیت دارد تا همه طفلهای را که در آن زندگ

ین مکتب به خانه شما به حیث انتخاب اول شناخته یم شود و   گرداند. اگر شما درخواست شمولیت نفرستید، در آن صورت نزدیکیی

 ه خانه تان انتخاب دوم. مکتب نزدیکیی ب

ر داخله در درخواست شمولیت فرستاده اند،   متوجه باشید، تنها شاگردانر که   به  مکاتب    برای گرفیی
ر

نوبت یم ایستند و جای ریزرف

ر دلیل نی نهایت مهم است که انتخاب    را جهتشما چانس   ،کنید. این کار   رده بندیخود را های برایشان پیشنهاد یم شود. به همیر

 باال یم برد.  ،ر جا در مکتب مورد نظ بدست آوردن

 به یرفل  نقل مکاندر حال 

نتی خود یک حساب باز کنیم تا شما بتوانید برای.  تازه نقل مکان کرده اید؟  در آن صورت نیاز است که ما برای شما در خدمات اینیی

ید ویا به این شماره   kontakt@jarfalla.seدر آن صورت از طریق    زنگ بزنید.   0858028500به مرکز خدمات تماس بگیر

 

پیش از فرستادن درخواست شمولیت به صنف قبل از مکتب و صنف  

 هفتم آیا یم خواهید که در مورد مکاتب بیشبی بدانید؟ 
ر خوش آمدید یم گوییم. معلومات بیشیی درین مورد را  ۲۸جنوری تا  ۱۷نی که از  شما را به جلسه معلوما  جنوری برگزار خواهد شد نیر

 . ببینید   jarfalla.se/skolvalدر 

 

 مکاتب در یرفل 

ایط برای آموزش و   ۲۲در کمون یرفال  ین رسر انکشاف به  مکتب مربوط کمون است. ما با تمرکز بر امنیت و تدریس جهت ایجاد بهیی

 طور دوامدار کار یم کنیم. 

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

 

 مکاتب خصویص 

مکتب خصویص وجود دارد که در یاکوبس بری واقع شده است. این مکاتب پروفایل های مختلف دارند، مثال آموزش    ۳در یرفال 

 لییس. مونته سوری و تدریس به زبان انگ

 www.ahavaxthuset.se هوست، از صنف صفر تا صنف ششم: -مکتب مونته سوری ویکست

 زنگ بزنید  0858027500ایمیل کنید یا به شماره   info@ahavaxthuset.seبه 

 

ا یاکو  زنگ    0858410590ایمیل کنید یا به شماره  jakobsberg@vittra.seبس بری، از صنف صفر تا صنف نهم: به  مکتب وییی

 بزنید 

 

ر الملیل انگلییس، از صنف پنجم تا صنف نهم: برای معلومات بیشیی به  بروید یا به    jarfalla.engelska.seمکتب بیر

info.jarfalla@engelska.se   زنگ بزنید   0858430630ایمیل کنید یا به شماره تلفتر 
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 jarfalla.se/skolvalاطلعات به چند زبان دیگر: 
 

Tietoa omalla kielelläsi: jarfalla.se/skolval  
 
Information in your language: jarfalla.se/skolval  
 
Haddaad doonayso warbixin dheeraad ah halkan kala xirri: jarfalla.se/skolval  
 

 
Tigrinjas mening: ”Information på flera språk: jarfalla.se/skolval ”  

 
 

   jarfalla.se/skolvalاطالعات به زبان شما: 

 

ی التایلی 
ونر     jarfalla.se/skolvalالمعلومات باللغة العربية تجدها عیل الموقع اإللكیی

 

 

http://jarfalla.se/skolplats

