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 زمان انتخاب مکتب

 دسمبر  15نوامبر ـ  1زمان تقاضا 
 انتخاب نمودن مکتب 

در  کھ میباشند ی  کمون یھدارای یک جای تضمین شده در یک مکتب ابتدای Eskilstunaسکلیستونا)  یھمھ کودکان در (ا
در جریان زمانی کھ کودک تان بھ مکتب ابتداییھ میرود شما میتوانید یک   .آن برای شان جا تخصیص داده شده است

  آندر پذیرش شاگردان مستقل را انتخاب نموده و در آن برای کودک تان تقاضا نمایید. مکتب  مکتب دیگر کمونی یا 
 . صورت میگیرد  صورت موجودیت جا در میکنید، تقاضامکتبی کھ شما 

 دسمبر میباشد 15نوامبر ـ  1زمان انتخاب مکتب 

 در اینجا مکتب را انتخاب میکنید 

سرپرست (والدین) کودکانی کھ برای صنف  انجام میدھید.   eskilstuna.se/skolvalانتخاب تان را در ویب سایت  
) تقاضا نمایند.  e-tjänstenتقاضا میکنند باید از طریق خدمات الکترونیک ( 7و یا صنف  4آمادگی مکتب، صنف 

برایش جا تخصیص داده  آن  در در ھمان مکتبی جا داده میشود کھ تان کودک رایمکتب را انتخاب نکنید باگر شما 
 انتخاب مکتب نیز معلومات وجود دارد. ھمچنان در مورد چگونگی  ویب سایت  است. در این شده

 مکتب مستقلیک نمودن انتخاب 

میکنند.  تنظیم خود شان نیز و پذیرش شاگردان را  را دارند ھای خود نامھ  تقاضا ) Friskolornaیا ( مکتب ھای مستقل
 گیرید.ببھ طور مستقیم تماس خود مکتب  اگر میخواھید یک مکتب مستقل را انتخاب کنید با 

 برنامۀ زمان بندی شده 

  ،آغاز کند  7و یا صنف   4کھ قرار است بھ صنف آمادگی مکتب، صنف ی ھستید کودکدارای شما کھ  •
 در منزل تان بدست می آورید.  را در آخرین ھفتۀ ماۀ اکتوبر، انتخاب مکتب  در مورد   معلومات

 آغاز میگردد نوامبر  اولدر تقاضا برای مکتب  •
در آن زمان شما میتوانید از  ھمھ مکاتب ابتدایی در جریان ماه ھای نوامبر ـ دسمبر بھ روی ھمھ باز میباشند.  •

مختلف را میتوانید در ویب سایت   اتبو ساعات کار مک بازدید نمایید. تاریخ اتبمک
eskilstuna.se/skolval    .یافت کنید   

 یابد   دسمبر پایان می 15انتخاب نمودن مکتب بھ تاریخ   •
در این مورد کھ کودک تان در کدام مکتب پذیرفتھ شده است در آخرین ھفتۀ ماۀ فبروری اطالع بدست   •

 میآورید.
معلومات در مورد تاریخ (آغاز مکتب) و اوقات کار را میتوانید در  در وسط ماۀ اگست آغاز میگردد.  اتبمک •

 بدست بیآورید. مکاتبویب سایت  

 اگر در آن مکتبی را کھ انتخاب نموده اید جا نباشد، چھ واقع میگردد؟



 
  شاگردان تکمیل میگردد کھ مربوط حوزۀ پذیرش ھمان مکتب میگردند.  آن  جا ھا در یک مکتب توسط در گام نخست  

بر مبنای این معیار ھا    و  اگر مکتب امکان پذیرش شاگردان بیشتر را داشتھ باشد در آن صورت جا ھا بر اساس نوبت
 میگردد:  وزیعت

 *نزدیکی نسبی  •
 حق تقدم خواھر و برادر •
 قرعھ کشی   •

مکتب میباشد. بھ   فاصلھ میان خانۀ شاگرد (آدرسی کھ ثبت دفتر احوال نفوس است) و آدرسنزدیکی نسبی منظور از *
عین مکتب را تقاضا نموده باشند و صرفاَ برای یکی از آنھا در مکتب جا وجود  B و Aاین معنی کھ اگر دو کودک 

تا دیگر مکتب ھا   ھشترین فاصلداشتھ باشد، در آن صورت ھمان کودک دارای حق تقدم میباشد کھ (خانۀ او) دارای بی
 باشد.  

 موضوعات دیگری کھ دانستن آنھا مفید است

 ابتدایی ما بھ روی ھمھ  اتبگشوده بودن مک 

بھ مکتب ھای ابتدایی خود خوش آمدید میگویم. تاریخ و در جریان ماه ھای نوامبر و دسمبر شما و کودک تان را 
 بدست بیآورید.   eskilstuna.se/skolvalمختلف را میتوانید در ویب سایت  اتبمککار  اوقات

 زبان مادری

اگر کودک شما دارای یک زبان مادری دیگر بھ غیر از زبان سویدنی میباشد در آن صورت او حق دارد تا در صنف  
ر در ویب سایت  آمادگی مکتب یا در مکتب ابتداییھ "تدریس زبان مادری" را حاصل نماید. معلومات بیشت

eskilstuna.se/skolval  .نیز نمایید.  تقاضا میتوانید در آنجا شما وجود دارد 

 معلومات بیشتر 

  Eskilstunaکمونی (ایسکلیستونا) اتب میتوانید در مورد ھمھ مک eskilstuna.se/grundskolaدر ویب سایت  
را مقایسھ    کاتب کھ در نزدیک تان قرار دارد را ببینید، م  اتبیدارید تا مکنیز شما این امکان را  آنجادر بیشتر بخوانید.  

 را مشاھده نمایید. پذیرش در (ایسکلیستونا) موجود  حوزه ھاینموده و 

حمل و نقل بھ مکتب و بیمھ ھا  نیز معلومات بدست   سال تحصیلی، اوقاتشما ھمچنان میتوانید در مورد "کارت بس"،
 بیآورید.

میتوانید در مورد انتخاب مکتب ابتداییھ معلومات بیشتر را بدست بیآورید.   eskilstuna.se/skolvalدر ویب سایت  
ـ  710 10 00توسط تیلفون شماره  Eskilstunaسکلیستونا)  یاگر سوال ھای دارید میتوانید بھ طور مستقیم با (ا

 بھ تماس شوید.  info@eskilstuna.seو یا ایمیل آدرس  016

و یا ھم بھ   Eskilstunaدر   Alva Myrdalsgata 5سکلیستونا) در یشما ھمچنان میتوانید بھ طور مستقیم بھ (ا
 یید. مراجعھ نما  Torshällaدر  Storgatan 26در  Torshällaطور مستقیم بھ (تورشھئلھ) 


