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حان وقت اختيار مدرسة
سيتلقى طفلك قريبا ً عرضا ً بالحصول على مكان في مدرسة تمهيدية تابعة للبلدية .عندما تحصل على تلك
المعلومات عليك الرد بنعم أو بال للمكان أو البحث عن مدرسة أخرى يرتادها طفلك.
من المهم أن ترد لكي تتمكن المدرسة من تقدير عدد األطفال الذي سيبدؤون في الصف الجديد في فصل
الخريف.
ينبغي عليك القيام بما يلي:







قم بزيارة الموقع اإللكتروني  eskilstuna.se/skolvalحيث تجد الخدمة اإللكترونية الختيار
المدرسة .يمكنك هناك القراءة عن كيفية تسجيل الدخول واختيار المدرسة .ينبغي عليك في الخدمة
اإللكترونية أن تقبل أو ترفض المكان المعروض على طفلك أو أن تختار «البحث عن مدرسة
أخرى» .وإذا رفضت فلن يتمكن طفلك من بداية دراسته في المدرسة التمهيدية.
أما إذا تقدمت بطلب وحصلت على مكان لطفلك في مدرسة خاصة فيجب عليك اختيار «البحث عن
مدرسة أخرى" واختيار الوحدة المدرسية "مدرسة ابتدائية أخرى".
وإذا أردت أن يحصل طفلك على مكان في دار رعاية األطفال فيمكنك اختياره عند اختيار المدرسة
في الخدمة اإللكترونية.
وإذا كان لدى طفلك حاضنين فينبغي على كليهما تسجيل الدخول واالختيار.
أال يمكنك استخدام الخدمة اإللكترونية؟ أرسل بريداً إلى البريد اإللكتروني
 skolval@eskilstuna.seأو اتصل على الرقم
 0167101000واضغط على الرقم  .2ثم اختر اختيار المدرسة .كما يمكنك زيارة إسكيلستونا
مباشرة في العنوان .5 Alva Myrdals gata

تواريخ مهمة
 1 نوفمبر  16 -ديسمبر :االختيار المدرسي للمدرسة التمهيدية  -المرحلة الدراسية 6
 نوفمبر  -ديسمبر :البيت المفتوح في كافة المدارس االبتدائية التابعة للبلدية .يمكنك إيجاد تواريخ
البيت المفتوح على الموقع اإللكتروني .eskilstuna.se/skolval
 فصل الربيع الدراسي  :2017إخطار بشأن المكان في المدرسة
ما هو صف المدرسة التمهيدية؟
إن صف المدرسة التمهيدية هو شكل مدرسي طوعي ومجاني حيث يتلقى طفلك عرضا ً بمكان في مدرسة
مجاورة لمنزلك .يهدف صف المدرسة التمهيدية إلى تهيئة األطفال في سن السادسة قبل البدء بالمدرسة في
السنة الدراسية القادمة.

أهالً بكم في مدارس إسكيلستونا االبتدائية التابعة للبلدية!
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