
 رغباتكم بخصوص المدرسة

ن   7قدم رغبتك بخصوص الصف التمهيدي أو الصف  ي و  31بي 
اير/شباط   14يناير/كانون الثانن  ! 2022فبر

jarfalla.se/skolval 

ْعِرب قبل حلول فصل خريف 
ُ
ي ترغب فيها  2022آن أوان أن ت

 عن المدرسة الت 

ستحاول البلدية إىل أقىص حد ممكن تلبية رغبتك بخصوص التنسيب المدرسي بمجرد تقديمك الطلب. ويجري  
ي المدارس.   

 من رغباتك وعدد المقاعد الشاغرة فن
ً
 التنسيب انطالقا

 كيفية تقديم الطلب
ي تجدها عىل 

ونية الت  ي  . وال jarfalla.se/skolvalيمكنك تقديم رغبتك عبر الخدمة اإللكب 
ف مرصفن بد لك من ُمَعرِّ

ونية.   لتتمكن من استخدام الخدمة اإللكب 
ي فيمكنك طلبه عبر االتصال بالمرصف الذي تتعامل معه أو عىل  

ف مرصفن فإن لم يكن لديك ُمَعرِّ

support.bankid.com  . 

ي دار أوقات الفراغ 
 
 قدم طلبك بخصوص مقعد ف

ي دار أوقات الفراغ فيمكنك ا
ي تستعملها لطلب  إن شئت إلحاق طفلك فن

ونية الت  ي نفس الخدمة اإللكب 
إلبالغ عن ذلك فن

. ويجب عليك تقديم طلب مقعد دار أوقات الفراغ حت  إن كان طفلك قد التحق  jarfalla.se/skolvalالمدرسة، 

 بروضة األطفال من قبل. 

 

ي يارفيلال
 
ي صفوف الموسيقى ف

 
 قدم طلبك لمقعد ف

ي  الموسيق   بصفوف  االلتحاق يريد  طفلك كان  إن
ونية الخدمة عبر  الطلب  تقديم فيمكنك يارفيلال  فن   صفوف. اإللكب 

ي   الموسيق  
ي  موجودة وهي  9-4 الصفوف تشمل يارفيلال   فن

   .2022  خريف فصل  من  ابتداء   «Fjällenskolan» فن

 

 تقديم الطلب إىل مدرسة خاصة؟
ي هذه الحالة االتصال بتلك  

ي مدرسة خارج البلدية؟ يجب عليك فن
ي مدرسة خاصة أو فن

ي التحاق طفلك فن
هل ترغب فن

ة.    المدرسة مباشر

ِدي كي  
َ
ويجب عليك إن كنت تعلم أن طفلك لن يلتحق بمدرسة التابعة لبلدية يارفيلال أن تتخىل عن اختيار المدرسة الَبل

ونية. يتمكن تلميذ آخر من االنتفاع بذ  ي الخدمة اإللكب 
 لك المقعد. يمكنك إجراء ذلك فن

ِدي فلن يمنح طفلك  
َ
ي اختيار المدرسة الَبل

ي البلدية ولم تعبر عن رغبتك فن
ي مدرسة خاصة فن

 فن
ً
فإن نال طفلك مقعدا

ي المدارس التابعة للبلدية. 
 فن
ً
 مقعدا

 

ة التقديم؟  ماذا يحدث بعد فتى

 الرد بخصوص التنسيب المدرسي 
. فإن لم تنل أول اختياراتك وكنت قد طلبت   ي شهر مارس/آذار أول رسالة بخصوص التنسيب المدرسي

ستتلق  منا فن
ي قائمة انتظار المدارس ذات التصنيف األعىل. وستكون هناك مقاعد 

 فن
ً
ي عدة مدارس فسُيوضع اسمك تلقائيا

 فن
ً
مقعدا

ي المدارس بعد هذا الرد وسيجري توزي    ع المقاعد اال 
ي قائمة االنتظار. شاغرة فن

 حتياطية حسب ترتيب االسم فن
 

. وُيرجر مالحظة أن المدارس الخاصة قد تعطيك    بشأن التنسيب المدرسي
ً
 نهائيا

ً
ي شهر أبريل/نيسان قرارا

ستتلق  منا فن
ي وقت آخر.  

 ردها بخصوص المقعد الدراسي فن

 



 

 هذه هي طريقة توزي    ع المقاعد المدرسية
ي  نحاول تنسيب طفلك 

ي ثانن
 لرغباتك قدر اإلمكان. فإن لم ُيلحق طفلك بأول اختياراته فستحاول البلدية تنسيبه فن

ً
وفقا

 اختياراته وهكذا دواليك. 

 ترتيب القبول للصف التمهيدي

 . تلميذ ذو هوية محمية1

ي الصفوف 2
ة )يرسي إن كان األخ يدرس فن وَّ

ُ
خ
ُ
ي    3- 1. تلميذ له أولوية األ

ي المدرسة المطلوبة فن
 فن

ن عىل نفس العنوان(     َوة المسجلي 
ْ
ة إال لإِلخ وَّ

ُ
خ
ُ
منح أولوية األ

ُ
 بداية فصل الخريف، وال ت

 . التلميذ الذي 3

ي المدرسة           -
ي إلحاقه فن

 وكذلك  يرغب فن

 التلميذ الذي لم يعبر عن رغبته بخصوص المقعد الدراسي ولكن ُيتوقع أن يريد االلتحاق بتلك المدرسة            -

 بسبب قرب  ها من بيته         

 . تلميذ من بلدية أخرى 4

 7ترتيب القبول للصف  

 . تلميذ ذو هوية محمية1

 . التلميذ الذي 2

ي المدرسة  -
ي إلحاقه فن

 وكذلك  يرغب فن

التلميذ الذي لم يعبر عن رغبته بخصوص المقعد الدراسي ولكن ُيتوقع أن يريد االلتحاق بالمدرسة بسبب  -

 قرب  ها من بيته 

 . تلميذ من بلدية أخرى 3 

ي حالة عدم كفاية المقاعد الدراسية
 
 ف

ون بطلباتهم إىل نفس المدرسة ولم ينل الجميع مقاعد هناك فإننا نستعمل مبدأ ال  ي لالختيار.  إن تقدم الكثب  قرب النستر
قارن بالمسافة  

ُ
ي تفصل منازل التالميذ عن المدرسة المطلوبة والمدارس المجاورة األخرى ت

ي أن المسافة الت 
وهذا يعتن

ي السجالت المدنية وكذلك أقرب طريق سب  إىل المدارس. 
 المشابهة لبقية التالميذ . وننطلق من العنوان الوارد فن

 
ي عىل   والهدف هو أن يحظن جميع التالميذ بمسافة معقولة إىل مدرستهم. يمكنك قراءة المزيد عن مبدأ القرب النستر

jarfalla.se/skolval . 

ك عن رغبتك بخصوص المدرسة  ي حالة عدم تعبتر
 
 ف

. فإن لم تقد ي البلدية بمقعد دراسي
ن فن م طلبك بخصوص تقع عىل عاتق البلدية مسئولية تمتع جميع األطفال المسجلي 

يك. 
َ
َوال
َ
ي وهكذا د

ي أقرب مدرسة هي خيارك الثانن
 وستكون ثانن

ً
 المدرسة فستصبح أقرب مدرسة إليك خيارك األول تلقائيا

 
وُيرجر مالحظة أنه ال ُيوضع أي أسماء عىل قائمة انتظار المدارس ذات التصنيف األعىل سوى أسماء التالميذ الذين  

وا عن رغباتهم، وذلك إن لم    حسب أول اختياراتهم. وبمعتن آخر فمن المهم أن تجري اختيارات نشطة. عبر
ً
ينالوا مقعدا

ي ترغبها. 
ي المدرسة الت 

ي نيل مقعد فن
 فهذا يعزز من فرصك فن

 
ي طريقك لالنتقال إىل يارفيلال

 
 ف

ونية لتتمكن من التعبب  عن رغبت
ي الخدمة اإللكب 

؟ سنحاج وقتها إلنشاء حساب لك فن
ً
ك بخصوص  هل انتقلت حديثا

 . 08- 58028500أو اتصل عىل   kontakt@jarfalla.seمدرسة طفلك. اتصل بمركز الخدمة عبر 

 
 

mailto:kontakt@jarfalla.se


هل تريد معرفة المزيد عن مدارسنا قبل تقديم الطلب للصف التمهيدي أو  
 ؟ 7الصف 

 بحضورك لقاءاتنا لتقديم المعلومات يومي 
ً
. راجع المعلومات عىل    28و 17نرحب إذا ي

يناير/كانون الثانن
jarfalla.se/skolval . 

 

 مدارس يارفيلال  

ن عىل األمان وفرصة التنعم بجو   22هناك  كب 
مدرسة تابعة لبلدية يارفيلال. نعمل لتحقيق نتائج أفضل باستمرار مع الب 

 ة لتهيئة أفضل الظروف للتقدم والتعلم.  يشجع عىل الدراس

 jarfalla.se/grundskolorتعرف عىل المزيد عن مدارسنا عىل 

 المدارس الخاصة  

ي. وهي لها مناجي مختلفة، مثل منهج مونتيسوري والتدريس   َ
ي ياكوبسبر

ي يارفيلال ثالث مدارس خاصة واقعة فن
توجد فن

ية.  ن  باللغة اإلنجلب 

 

 :  6« ذات منهج مونتيسوري، من الصف التمهيدي إىل الصف Växthusetمدرسة »

ahavaxthuset.se  أوinfo@ahavaxthuset.se  08- 58027500أو اتصل بالرقم  . 

 : 9«، من الصف التمهيدي إىل الصف Vittra Jakobsbergمدرسة »

jakobsberg@vittra.se  08-58410590أو اتصل بالرقم . 

 

«Internationella Engelska Skolan Järfälla 9- 5«، الصفوف  : 

jarfalla.engelska.se  أوinfo.jarfalla@engelska.se   08-58430630أو اتصل بالرقم . 

 

 

  jarfalla.se/skolvalالمعلومات بعدة لغات: 

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: 

 

ي التاىلي 
ونن      jarfalla.se/skolvalالمعلومات باللغة العربية تجدها عىل الموقع اإللكب 

mailto:ahavaxthuset.se
mailto:jakobsberg@vittra.se
mailto:info.jarfalla@engelska.se
http://jarfalla.se/skolplats

