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اختيار المدرسة
يحصل كافة األطفال في إسكليستونا على مكان في إحدى المدارس التابعة للبلدية عند بلوغهم سن ستة سنوات.
وتوجد المدرسة التي يتم تعيينها للطفل على مقربة من مسكنه .ويكون لدى البلدية مكان محجوز لطفلك طوال فترة مدرسة
المرحلة األساسية.
وخالل فترة تواجد طفلك في مدرسة المرحلة األساسية يكون لكم الحق دائما ً بالتقدم للحصول على مكان في مدرسة أخرى تابعة
للبلدية أو إلى أي مدرسة من المدارس المستقلة .يتم القبول شريطة وجود أماكن متاحة في المدرسة التي تم التقدم إليها.
هل سيبدأ طفلك في صف ما قبل بدء المدرسة؟
فترة اختيار المدرسة هي  1نوفمبر  15 -ديسمبر  .2017يُمكنك االختيار على  .eskilstuna.se/skolvalفي حال لم تقم
باختيار مكان خاص بصف ما قبل بدء المدرسة لطفلك فإنه يتم وضع طفلك في المدرسة المعينة له .يُرجى المالحظة أنه ينبغي
على كال وليا األمر تسجيل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية ( )e-tjänstenباستخدام هوية إلكترونية.
التقديم للحصول على مكان في دار رعاية أطفال المدارس ()fritidshem
تنتهي فترة استفادة طفلك من المكان الممنوح له في روضة األطفال يوم  30يونيو .في حال كان طفلك في حاجة إلى الحصول
على الرعاية خالل فصل الصيف فإنه يُمكنك التقدم للحصول على مكان في دار رعاية أطفال المدارس ( )fritidshemبداية
من  1يوليو وإال يُمكنك التقديم للحصول على مكان بداية موعد بدء المدرسة .يُمكنك التقديم على eskilstuna.se/skolval
فيما يلي كيفية توزيع األماكن في المدرسة
يتم ملء األماكن في المقام األول باألطفال الذين ينتمون إلى المنطقة التي توجد بها المدرسة .وفي بعض الحاالت يُمكن أن يتم
شغل كافة األماكن المتاحة في المدرسة وبالتالي ال يحصل كافة التالميذ الراغبين بدخول المدرسة على أماكن .ويتم توزيع أية
أماكن متبقية استناداً إلى:




القرب النسبي*
أولوية األشقاء
القرعة

خطاب القبول
خالل الفصل الدراسي الربيعي تتلقون خطابا ً من المدرسة التابعة للبلدية التي قمت بالتقديم لحصول طفلكم على مكان فيها .إذا
حصل طفلكم على مكان في مدرسة أخرى غير المدرسة المعينة له ،فإنه يحق لطفلكم دائما ً التغيير مرة أخرى للمدرسة المعينة
له .ومن ثم يُمكنك تقديم طلب لتغيير المدرسة على eskilstuna.se/skolval
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إذا كان لديك المزيد من األسئلة يمكنك التوجه إلى مدرسة طفلك .إذا كنتم في حاجة إلى الحصول على المساعدة فيما يتعلق
بالخدمة اإللكترونية ( )e-tjänstenفيُمكنكم إرسال بريداً إلكترونيا ً إلى  skolval@eskilstuna.seأو االتصال ببلدية
إسكليستونا مباشرة على هاتف رقم  ،00 10 710- 016اختر الضغط على زر  .2ثم اختر اختيار المدرسة (.)Skolval
هل يريد طفلك ارتياد صف الموسيقى؟
توجد صفوف الموسيقى في مدرسة يورغوردسكوالن ( )Djurgårdsskolanو مدرسة ستوالفوشسكوالن
( .)Stålforsskolanيُمكنك التقديم الرتياد صف الموسيقى على  eskilstuna.se/skolvalمن  1نوفمبر  15 -ديسمبر.
اختبار القبول في صف الموسيقى
يتم استدعاء األطفال الذين تقدموا الرتياد صف الموسيقى إلى اختبار للقبول .وبعد االختبار تقوم المدرسة بإعالمكم إذا ما تم
قبول طفلكم .إذا ما تم قبول طفلكم في صف الموسيقى فإنه يحتفظ بمكانه في المدرسة المخصصة له أو يُدرس حصوله على
خياره الثاني.
اختيار المدرسة المستقلة
لدى المدارس المستقلة استمارات خاصة بهم لتقديم الطلب ويرعون القبول بأنفسهم .في المدارس البلدية نحن نكون شاكرين إذا
ملء أيضا ً التلميذ الذي تقدم بطلب إلى أحد المدارس المستقلة اختيار المدرسة عبر الخدمة اإللكترونية .بهذه الطريقة تُبلّغ
المدرسة البلدية.
هل لدى طفلك لغة أم أخرى غير اللغة السويدية؟
إذا كان لطفلكم لغة أم أخرى غير اللغة السويدية فإنه يحق له الحصول على دعم اللغة األم في صف ما قبل بدء المدرسة أو الحصول على
تعليم اللغة األم في مدرسة المرحلة األساسية .يُمكنكم قراءة المزيد حول فرص تطوير اللغة األم لطفلكم خالل ساعات الدوام المدرسي على
 ،eskilstuna.se/modersmalكما يُمكنكم عليه أيضا ً تقديم الطلب عبر الخدمة اإللكترونية ( )e-tjänstenلحصول طفلكم على تدريس
اللغة األم.
* إن القرب النسبي يشير إلى المسافة بين منزل التلميذ (العنوان المسجل به في سجالت قيد النفوس) وبين المدرسة) .وهذا يعني أنه إذا قام أولياء أمر
التلميذ  Aوالتلميذ  Bبالتقديم إلى نفس المدرسة ،وال يُمكن منح المكان إال لطفل واحد فقط ،فإنه يتم إعطاء األولوية للطفل الذي تكون المسافة بينه وبين
المدارس األخرى مسافة أطول.

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Webbplats

E-post

631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 5

016-710 10 00

eskilstuna.se/skolval

skolval@eskilstuna.se

