انتخاب مکتب برای شمولیت در صنف آمادگی مکتب و صنف .۶
انتخاب مکتب را الی تاریخ  ۱۵جنوری در صفح ٔه انترنتی  www.jarfalla.se/skolplatsارائه دارید.
شما که فرزند تان قرار است از فصل خزان سال  ۲۰۱۸به صنف آمادگی مکتب یا صنف  ۶برود ،باید
انتخاب مکتب را در بین  ۸دسمبر الی  ۱۵جنوری ارائه دارید.
ثبت نام در مکتب وابسته به کمون
شما خودتان مکتبی را که میخواهید فرزند تان در آنجا درس بخواند ،درخواست می کنید .شما خواست خود
را از طریق خدمات الکترونیکی در وبسایت کمون  www.jarfalla.se/skolplatsارائه کرده میتوانید.
برای استفاده از خدمات الکترونیکی به هویت بانکی ( )bank.idضرورت دارید .راهنمایی در مورد سفارش
هویت بانکی را نزد بانک مربوطه تان یا در  https://support.bankid.com/svدریافت کنید.
نسخه مرورگر های انترنت قرار ییل در
ٔ
برای اینکه خدمات الکترونیکی درست کار کند ،شما به آخرین
کمپیوتر خود نیاز دارید :کروم () ،Chromeفایر فاکس () ،Firefoxانترنت اکسپلورر ( Internet
 )Explorerو یا هم ایج (.)Edge
درخواست ثبت نام در یکی از مکاتب خصوصی و یا مکتبی واقع در یکی از سایر کمون ها
اگر شما خواهان شمولیت در یکی از مکاتب خصوصی یا مکتبی واقع در یکی از سایر کمون ها هستید ،باید
خودتان با آن مکتب در تماس شوید .مکاتب خصوصی از خود دارای لست متقاضیان شمولیت می باشند.
پیشنهاد در مورد ثبت نام در مکتب
مکاتب وابسته به کمون در آخر ماه فبروری ثبت نام در مکتب را برای عالقه مندان پیشنهاد می نمایند .برای
اینکه فرزند تان جای پیشنهاد شده در مکتب را بدست بیاورد باید همه سرپرستان کودک پیشنهاد شمولیت در
مکتب را بپذیرند.
مکاتب خصوصی احتمال دارد در یک زمان دیگر از پذیرفتن و نپذیرفتن کودک اطالع دهد.
در صورتی که شما انتخاب مکتب را تقدیم نکنید
کمون یارفال مسؤولیت برعهده دارد تا زمینهٔ تعلیم و تربیه را برای همه اطفال در سنین آموزش اجباری که
در این کمون در سجل ثبت احوال نفوس ثبت نام هستند ،فراهم سازد .شاگردان صنف آمادگی مکتب حق
دارند در ناحیه یی که در سجل ثبت احوال نفوس ثبت نام هستند ،به مکتب بروند .این بدان معناست که در
صورتی که شما به انتخاب مکتب اقدام نکنید ،شمولیت در مکتبی در داخل ناحیه یی که گنجایش پذیرش
شاگردان و جای خالی را داشته و در ضمن از همه نزدیک به مسکن واقع شده باشد ،به شاگرد عرضه می
گردد.
شاگردان صنف  ۶که به انتخاب مکتب اقدام نکرده باشند ،در یکی از مکاتب که از همه نزدیک به مسکن
شان واقع شده و گنجایش پذیرش شاگردان را نیز داشته باشد ،داخله داده میشود .داخله در مکاتب بنا بر
جاهای خالی در تمام کمون صورت می گیرد و بودوباش در یک ناحیه مشخص در این مورد هیچ نقشی
ندارد.

مکتوب ۲
ادارهٔ عمومی مراقبت از اطفال و نوجوانان
ساندرا باکلوند ،بررسی کننده/مسؤول پروژه
شماره تیلفون( ۰۸-۵۸۰ ۲۹۰ ۲۴ :مستقیم)
ٔ
شماره فکس:

آدرسVasaplatsen 11 :
آدرس پستیJÄRFÄLLA 80 177 :
شماره تیلفون مرکزی۰۸-۵۸۰ ۲۸۵ ۰۰ :
ٔ
پست الکترونیکی barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se :وبسایتwww.jarfalla.se :
شماره سازمان 0043-212000 :پست جیرو 7-30918 :بانک جیرو2082-239 :

شاگردان صنف  ۵در مکتب دارای دوره ها از صنف آمادگی مکتب تا صنف  ۹حق دارند تا وادار به تغییر
مکتب نگردیده در صنف  ۶همان مکتب درس بخوانند .اگر شما به خواست مکتب مشخص اقدام نکنید ،در
نتیجه شاگرد در همان مکتب ثبت نام خواهند بود.
توزیع جاهای خالی در مکاتب بدین ترتیب صورت می گیرد
کمون یارفال سعی می نماید تا خواست های تان در مورد مکتب مشخص را برآورده سازد .اگر شاگردی به
دلیل کمبود جاهای خالی به انتخاب اول خود دست نیابد ،کمون تالش می نماید تا انتخاب دوم و به همین
ترتیب انتخاب دیگری را برآورده سازد.
صنف آمادگی مکتب  -مکاتب وابسته به کمون
.1
.2
.3
.4
.5

شاگرد دارای حق اولویت به دلیل موجودیت خواهر/برادر در همان مکتب
شاگردی که به انتخاب همان مکتب اقدام کرده باشد و در ضمن در همان ناحیه در سجل ثبت احوال
نفوس ثبت نام باشد
شاگردی که به انتخاب مکتب اقدام نکرده باشد ولی در همان ناحیه در سجل ثبت احوال نفوس ثبت
نام باشد
شاگردان از یکی از سایر ناحیهٔ های کمون
شاگردان از کمون دیگر

حق اولویت به دلیل موجودیت خواهر/برادر در همان مکتب فقط در صورتی قابل رعایت می باشد که شاگرد
دارای خواهر/برادر باشد که قرار باشد در صنف  ۱تا  ۵همان مکتب درس بخواند .حق اولویتدر صورت
شمول اول خواهر/برادر شاگرد در مکتب در نظر گرفته می شود و به عبارت دیگر در صورت بطور مثال
تغییر مکتب قابل رعایت نمی باشد.
صنف  - ۶مکاتب وابسته به کمون
ترتیب پذیرش شاگردان در صنف  ۶طبق زیر میباشد:
 .1شاگردانی که به انتخاب همان مکتب اقدام کرده باشند.
 .2شاگردانی که به انتخاب مکتب اقدام نکرده باشند.
 .3شاگردان از کمون دیگر
اگر جاهای خالی کفایت نکنند
مدیر هر مکتب تصمیم می گیرد که با در نظر داشت ظرفیت مکتب چند نفر شاگرد را در مکتب خود بپذیرد.
اگر همه شاگردان عالقه مند به جاهای خالی در مکتب مورد انتخاب خود دسترسی نیابند ،جاها تا حد ممکن
بر اساس ترتیب پذیرش شاگردان که در فوق تذکر یافت ،توزیع می گردند .بعد از آن اصول تقرب نسبی به
کار برده می شود.
شمولیت در مرکز سرگرمی های اوقات فراغت /کلوپ اوقات فراغت
همه کودکانی که صنف آمادگی مکتب را آغاز می نمایند در مرکز سرگرمی های اوقات فراغت در مکتب
خود نیز شامل می شوند.
اگر فرزند تان از قبل در کودکستان یا مراکز مراقبت آموزشی در یارفیال شامل باشد ،انتقال به مرکز
سرگرمی های اوقات فراغت بطور اتوماتیک صورت می گیرد .اگر کودکی به مرکز سرگرمی های اوقات
فراغت نیاز نداشته باشد ،باید سرپرست اش با کمون یارفال در تماس شده جای پیشنهاد شده را فسخ نماید.
اگر فرزند تان قبالً به کودکستان یا مراکز مراقبت آموزشی در کمون یارفال نرفته باشد در انصورت شما باید
برای ثبت نام در مرکز سرگرمی های اوقات فراغت درخواست دهید .این امر را توسط خدمات الکترونیکی
در وبسایت  www.jarfalla.seانجام داده میتوانید.

اگر شما می خواهید فرزند تان را که قرار است صنف  ۶را اغاز نماید ،در کلوپ اوقات فراغت ثبت نام
کنید ،می توانید از خدمات الکترونیکی در وبسایت  www.jarfalla.seاستفاده نموده به ثبت نام فرزند تان
اقدام کنید .این عریض ٔه ثبت نام در هر سمستر ارائه می گردد.

اصل تقرب نسبی
اصل تقرب نسبی بدان معناست که فاصلهٔ یک شاگرد از مسکن تا مکتب انتخاب شده و سایر مکاتب نزدیک
اش با دوری سایر شاگردان از همان مکتب مقایسه می گردد .آنچه که در این بابت در نظر گرفته می شود
اینست که فاصله از خانه تا مکتب برای همه شاگردان باید نسبتاً مناسب باشد که در نتیجه هیچ تضمین وجود
ندارد که شاگردی به مکتبی که از همه نزدیک تر به خانه اش موقعیت داشته باشد ،خواهد رفت.
در این راستا مسافت بر بنای خط مستقیم از خانه تا مکتب در نظر گرفته نمی شود بلکه فاصله واقعی از راه
پیاده یا از راه بایسکل از آدرس ثبت شده شاگرد برای پیمایش فاصله از خانه تا مکتب مد نظر گرفته می
شود.
معلومات بیشتر در مورد اصل تقرب نسبی را در وبسایت  www.jarfalla.se/skolplatsمطالعه نمایید.
جلسات معلوماتی و دیدار عموم در مکاتب کمون یارفال
به جلسهٔ معلوماتی در مورد عریضهٔ ثبت نام در صنف آمادگی مکتب و دیدار عموم برای عریضهٔ ثبت نام در
صنف  ۶در جریان فصل خزان در مکاتب کمون یارفال خوش آمدید.
به انتخاب مکتب تا  ۱۵جنوری در وبسایت  jarfalla.se/skolplatsاقدام کنید.
جلس ٔه معلوماتی برای اولیاء
 هنگام ثبت نام در صنف آمادگی مکتببارکاربی و شیلبی
مکتب بارکاربی اسکوالن ()Barkarbyskolan
مکتب هیریستا اسکوالن ()Herrestaskolan
مکتب نپتونی اسکوالن ()Neptuniskolan
مکتب شیلبی اسکوالن ()Skälbyskolan

تاریخ
 ۳۰نوامبر
 ۵دسامبر
 ۱۴نوامبر
 ۲۳نوامبر

ساعت
۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
۱۸:۰۰

جاکوبسبری
مکتب آسپنیس اسکوالن ()Aspnässkolan
مکتب بیری هیم اسکوالن ()Berghemskolan
مکتب نی بیری اسکوالن ()Nybergskolan
مکتب اولوفس لوند اسکوالن ()Olovslundskolan
مکتب تالبوهو اسکوالن ()Tallbohovskolan
مکتب واتمیرا اسکوالن ()Vattmyraskolan

 ۳۰نوامبر
 ۲۰نوامبر
 ۲۹نوامبر
 ۱۵نوامبر
 ۲۹نوامبر
 ۲۰نوامبر

۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
۱۸:۰۰

مکاتب خصوصی
مکتب مونته سوری ویکستهوست
()Montessoriskolan Växthuset
مکتب وترا جاکوبسبری )(Vittra Jakobsberg
شماره تیلفون ۰۸-۵۸۴ ۱۰۵ ۹۰
ٔ

 ۶دسامبر

۱۸:۳۰

 ۳۰نوامبر

۱۸:۰۰

کالهیل و استیکیت
مکتب ایلیانسبودا اسکوالن ()Iljansbodaskolan
مکتب کوالرینگ اسکوالن ()Kolarängskolan
مکتب اولفسیترا اسکوالن ()Ulvsättraskolan

 ۲۳نوامبر
 ۲۷نوامبر
 ۲۸نوامبر

ویکشو
مکتب فاستیبول اسکوالن ()Fastebolskolan
مکتب هوگبی اسکوالن (( )Högbyskolanدر فاستیبول اسکوالن)
کودکستان و مکتب ابتدائی فیالین ()Fjällen
مکتب لوند اسکوالن ()Lundskolan
مکتب ساندویک اسکوالن ()Sandvikskolan

 ۲۸نوامبر
 ۲۸نوامبر
 ۷دسامبر
 ۲۳نوامبر
 ۲۱نوامبر

۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰

۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
۱۸:۰۰

دیدار عموم  -در بارهٔ صنف ۶
مکتب بیورکیبی اسکوالن ()Björkebyskolan
کودکستان و مکتب ابتدائی فیالین ()Fjällen
صنف هنر موسیقی یارفال ()Järfälla musikklass

 ۵دسامبر
 ۷دسامبر
 ۲۹نوامبر

۱۸:۳۰
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰

مکتب شیلتورپ اسکوالن ()Källtorpskolan
مکتب کوارن اسکوالن ()Kvarnskolan
مکتب تالبوهو اسکوالن ()Tallbohovskolan
مکتب ویکشو اسکوالن ()Viksjöskolan

 ۲۸نوامبر
 ۶دسامبر
 ۲۹نوامبر
 ۳۰نوامبر

۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
۱۸:۳۰

(در تالبوهو اسکوالن)

مکاتب خصوصی
شماره تیلفون ۰۸-۵۸۴ ۳۰۶ ۳۰
،
(Internationella
Engelska
)Skolan
المللی
بین
مکتب انگلیسی
ٔ
info.jarfalla@engelska.se
۱۸:۰۰
 ۳۰نوامبر
مکتب وترا جاکوبسبری )،(Vittra Jakobsberg
شمارهٔ تیلفون ۰۸-۵۸۴ ۱۰۵ ۹۰
پیوستن شما را از صمیم قلب استقبال مینماییم!
معلومات بیشتر در مورد عریض ٔه ثبت نام و کودکستان ها و مکاتب یارفال را در jarfalla.se/skolplats
بخوانید.
ً
شماره تیلفون
توسط
یارفال
کمون
مراجعین
خدمات
مرکز
با
ا
لطف
کنید
مطرح
سواالتی
خواهید
اگر می
ٔ
 ۰۸-۵۸۰ ۲۸۵ ۰۰در تماس شوید.

