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موقع انتخاب مکتب
بزودی طفل شما پیشنهاد جا در یکی از کودکستان های دولتی را حاصل خواهد کرد .زمانیکه شما این
معلومات را بدست آوردید باید جواب مثبت و یا منفی برای جای پیشنهاد شده را بدهید و یا کودکستان
دیگیری را جستجو نمایید.
جواب شما بسیار مهم است تا کودکستان به اساس آن تعداد اطفال را که در صنف جدید در دوره خزانی
شروع میکنند بداند.
به این شکل اقدام نمایید
 به وبساید  eskilstuna.se/skolvalبروید ,در آنجا  e-tjänstما بخاطر انتخاب کودکستان
موجود میباشد .در انجا طریقه داخل شدن و انتخاب کردن موجود میباشد .در  e-tjänstenشما
باید جای پیشنهاد شده در کودکستان را قبول و یا رد نمایید و یا انتخاب ””sök annan skola
یعنی کودکستان دیگری را جستجو نمایید را کلیک انتخاب مینمایید .اگر شما پیشنهاد کودکستان
را رد نمایید پس طفل تان کودکستان را شروع نخواهد کرد.
 شما کسانیکه جا برای مکتب آزاد را جستجو نموده اید و برای طفل تان در مکتب آزاد جا پیدا
شده است باید در  e-tjänstداخل شده و ” ”sök annan skolaرا انتخاب نمایید و مکتب
متوسطه دیگری را انتخاب نمایید.
 آیا میخواهید که طفل تان در خانه اوقات فراغت یا  fritidshemجا داشته باشد پس شما میتوانید
از طریق  e-tjänstدر ارتباط با انتخاب مکتب تان آنرا انجام بدهید.
 آیا طفل تان دو سرپرست دارد پس باید هردو درسیستم داخل شده و انتخاب خویش را انجام دهند.
 آیا خدمات  e-tjänstرا استفاده کرده نمیتوانید؟ پس به ایمیل آدرس skolval@eskilstuna.se
ایمیل بفرستید و یا به شماره  016-710 10 00زنگ بزنید و بعداً کلید  2را فشار دهید .بعداً
 skolvalیا انتخاب مکتب را انتخاب نمایید .شما حتی میتوانید تا  Eskilstunaرا مستقیما ً در
آدرس  Alva Myrdals gata 5سربزنید.
تاریخ های مهم
 اول نومبر الی  16نومبر :انتخاب مکتب برای کودکستان ها -صنف 6
 نومبر -دسمبر :خانه یی باز ( )öppet husدر همه مکاتب متوسطه دولتی .شما تاریخ خانه یی
باز را در صفحه یی  eskilstuna.se/skolvalدریافت کرده میتوانید.
 دوره یی آموزشی بهاری  :2017تصمیم در باره جا در مکتب
صنف کودکستان چیست؟
صنف کودکستان طریقه یی از مکتب میباشد که داوطلبانه انتخاب شده و عاری از مصرف میباشد ,در
صنف کودکستان برای طفل تان جا در کودکستانی پیشنهاد میشود که نزدیک به خانه اش باشد .هدف از
صنف کودکستان این است تا اطفال شش ساله اماده شروع مکتب در سال تعلیمی آینده شوند.

به مکاتب متوسطه دولتی  Eskilstunaخوش آمدید!
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