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انتخاب نمودن مکتب
در(ایسکلیستونا)  Eskilstunaبرای همه کودکان در شش سالگی در یکی از صنف های آمادگی برای مکتب که مربوط
کمون است ،جا داده میشود.
مکتبی که برای کودک تعین میگردد در نزدیکی محل اقامت کودک موقعیت دارد .کمون یا شهرداری در جریان همه مدت
تحصیل در مکتب ابتدائیه ،برای کودک شما یک جا را در مکتب ریزرف شده دارد.
شما همیشه حق دارید تا در زمانی که کودک تان در مکتب ابتدائیه درس میخواند ،برای تبدیلی او به یک مکتب دیگر کمونی
و یا یکی از مکاتب مستقل تقاضا نمائید .پذیرش کودک در آن مکتب که شما تقاضا میکنید در صورت موجودیت جا صورت
میگیرد.
ایا کودک شما به صنف آمادگی مکتب آغاز میکند؟
دوران انتخاب مکتب از اول نوامبر الی پانزدهم دسمبر  2017میباشد .شما انتخاب مکتب را در eskilstuna.se/skolval
انجام میدهید .اگر شما برای کودک تان در صنف آمادگی مکتب جا انتخاب نکنید،کودک تان در یک مکتب تعین شده جابجا
میگردد .توجه داشته باشید که باید هر دو سرپرست با کارت شناسایی الکترونیک یا ()e-legitimationوارد بخش خدمات
الکترونیک شوند.
در مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب ()Fritidshemجا تقاضا کنید.
(قرارداد) کودک شما در کودکستان به تاریخ سی ام جون خاتمه می یابد .هرگاه کودک تان در جریان(تعطیلی های) تابستان
نیاز به مراقبت دارد میتوانید برای اخذ جا در “مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب” از تاریخ اول جوالی تقاضا کنید .در
غیر آن از آغاز مکتب میتوانید برای جا تقاضا نمائید .شما میتوانید در  eskilstuna.se/skolvalتقاضا نمائید.
توزیع جا در مکاتب این چنین صورت میگیرد
در قدم اول به کودکانی جا داده میشود که مربوط ساحۀ پذیرش مکتب میگردند .در برخی موارد این موضوع باعث میگردد
که تعداد شاگردان مکتب کامالَ تکمیل گردیده و همه شاگردانی که میخواهند شامل آن مکتب گردند ،نمیتوانند جا دریافت
نمایند .جا های احتمالی خالی مانده بر این اساس توزیع میگردد:




وابستگی از نگاۀ فاصله*
حق تقدم خواهر و برادر
قرعه کشی

اطالع در مورد پذیرش
اگر کودک شما در آن مکتب (شهرداری)کمونی که شما برایش جا تقاضا کرده اید پذیرفته شود در آن صورت در این مورد
در جریان ترم بهاری اطالع بدست میآورید .اگر کودک شما در یک مکتب دیگر ،به غیر از مکتب تعین شده پذیرفته شود،
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در آن صورت کودک تان همیشه حق دارد تا دوباره خود را به همان مکتب تعین شده تبدیل کند .در آن صورت شما تقاضای
تبدیلی مکتب را در  eskilstuna.se/skolvalانجام میدهید.
در صورت داشتن سواالت بیشتر باید به مکتب کودک تان مراجعه نمائید .اگر نیازمند کمک برای خدمات الکترونیک هستید
میتوانید به  skolval@eskilstuna.seایمیل بفرستید و یا مستقیما َ به کمون ایسکلستونا به تیلفون شماره  00 10 710ـ016
زنگ زده ،دکمۀ  2را فشار بدهید .سپس “گزینۀ انتخاب کردن مکتب” یا ( )Skolvalرا انتخاب نمائید.
آیا کودک شما میخواهد به صنف موزیک برود؟
صنف های موزیک در مکتب های  Djurgårdsskolanو  Stålforsskolanوجود دارد .تقاضا برای صنف های موزیک
در  eskilstuna.se/skolvalاز اول نوامبر الی پانزدهم دسمبر صورت میگیرد.
امتحان ورودی برای صنف موزیک
کودکانی که برای صنف موزیک تقاضا میکنند به امتحان ورودی فرا خوانده میشوند .بعد از اخذ امتحان در صورت پذیرفته
شدن کودک ،مکتب در این مورد برای تان اطالع میدهد .اگر کودک تان به صنف موسیقی پذیرفته نشود در آن صورت او
جایش را در مکتب تعین شده حفظ خواهد نمود و یا هم تقاضا دومی اش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتخاب نمودن مکتب مستقل
مکاتب مستقل دارای تقاضانامه های ویژه بوده و روند پذیرش را نیز خود شان اداره میکنند .برای این که بتوان روند کار
در مکاتب شهرداری(کمونی)را برنامه ریزی نمود ،سپاسگذار خواهیم بود تا حتی آن شاگردی که یک مکتب مستقل را نیز
تقاضا میکند در بخش “انتخاب مکتب” یا  skolvaletدر سیستم خدمات الکترونیک ادارۀ کل مکاتب تقاضایش راانجام
بدهد .بدین ترتیب مکتب (شهرداری) کمونی مطلع ساخته میشود.
آیا کودک شما به غیر از سویدنی زبان مادری دیگری دارد؟
در این صورت کودک شما حق دارد تا در صنف آمادگی مکتب (کمک برای زبان مادری) را و همچنان در مکتب ابتدائیه آموزش زبان
مادری را فرا بگیرد .شما میتوانید در  eskilstuna.se/modersmalدر مورد امکان رشد زبان مادری در دوران مکتب بیشتر
بخوانید .همچنان شما میتوانید در آنجا از طریق خدمات الکترونیک برای آموزش زبان مادری نیز تقاضا نمائید.
*وابستگی از نگاۀ فاصله ،اشاره به فاصله میان محل سکونت کودک(آدرسی که ثبت دفتر احوال نفوس است)و مکتب ،میکند .این بدان معنیست که
اگر سرپرست شاگردان  Aو  Bبرای آنها در عین مکتب تقاضا شمولیت را نماید و صرفاَ برای یکی از آنها در مکتب جا موجود باشد ،در آن
صورت همان کودک دارای حق تقدم میباشد که محل سکونت او تا دیگر مکاتب دارای دورترین فاصله باشد.
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