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  حان الوقت الختيار المدرسة
  ديسمبر 15 -نوفمبر  1فترة التقدم 

 
  اختيار المدرسة

 وخالل الفترة التي يكون فيهايُكفل لكل طفل في إسكيلستونا مكانًا في مدرسة أساسية تابعة للبلدية. 
طفلك في المدرسة األساسية يُمكنك اختيار التقدم إلى مدرسة أخرى تابعة للبلدية أو مدرسة مستقلة 

  أخرى لطفلك. يتم القبول في المدرسة التي تتقدم إليها شريطة توافر المكان بها.
 

  ديمسبر 15 -نوفمبر  1فترة اختيار المدرسة هي من 
 

  يُمكنك اختيار المدرسة هنا
. يتوجب على أولياء أمور األطفال /eskilstuna.seيُمكنك اختيار المدرسة على الموقع اإللكتروني 

الذين سيبدأون بالصف التمهيدي (صف ما قبل بدء المدرسة) أو الصف الرابع أو الصف السابع التقدم 
لك يحصل على المدرسة فإن طف). في حال عدم قيامك باختيار e-tjänstenعبر الخدمة اإللكترونية (

مكان في المدرسة المعينة له من قبل البلدية. فيما يلي أيًضا معلومات أخرى حول كيفية اختيار 
  المدرسة.

 
  اختيار مدرسة مستقلة

تعتني بإجراءات القبول بنفسها. إذا كنت هي تقدم الخاصة بها، ولدى المدارس المستقلة استمارات لل
  تصال بالمدرسة مباشرة.ترغب في اختيار مدرسة مستقلة، قم باال

 
  جدول المواعيد

 
  ممن في األسبوع األخير من شهر أكتوبر، سيحصل أولياء األمور الذين لديهم طفل/أطفال

سيبدأون بالصف التمهيدي (صف ما قبل بدء المدرسة) أو الصف الرابع أو الصف السابع 
  على معلومات في صندوق البريد بشأن اختيار المدرسة. 

 1  ،سيتم فتح التقديم الختيار المدرسيةنوفمبر  
  خالل الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، ستكون المدارس األساسية مفتوحة للزيارة. ومن ثم

فإننا نُرحب بكم لزيارة المدارس. يمكن العثور على التواريخ واألوقات المخصصة 
  .eskilstuna.se/skolvalللمدارس المختلفة على الموقع اإللكتروني 

 ديسمبر. 15لق إمكانية التقديم الختيار المدرسية يوم سيتم غ  
 تم قبول حصل على خطاب بشأن المدرسة التي في األسبوع األخير من شهر فبراير، ست

  طفلك بها.
  في منتصف أغسطس تبدأ المدرسة. سوف تجد معلومات حول التواريخ واألوقات على

  المواقع اإللكترونية للمدارس.



     
           
    
    

 
 
 

  األمكان بالمدرسة التي قمت باختيارها (لم يعد بها أماكن شاغرة)؟ ماذا يحدث إذا انتهت
يتم شغل األماكن في المدرسة في المقام األول بواسطة األطفال الذين يعيشون في منطقة القبول 

الخاصة بالمدرسة. إذا كانت المدرسة قادرة على استيعاب المزيد من الطالب ، يتم توزيع األماكن 
  لمعايير التالية:حسب الدور وفقًا ل

 
 *القرب النسبي  
 األولوية لألشقاء  
 القرعة  

 
*يشير القرب النسبي إلى المسافة بين منزل الطالب (العنوان المسجل به الطالب في سجالت قيد 

  بالتقدم لاللتحاق بنفس المدرسة ب الطفلو أالنفوس) وعنوان المدرسة. وهذا يعني أنه إذا قام الطفل 
مكان واحد فقط ألحد الطفلين، فإن األولوية تكون للطفل الذي تكون المسافة  تقديم وكان من الممكن

  بين منزله والمدارس األخرى أطول. 
 

  أشياء أخرى من الجيد معرفتها
 

  األيام المفتوحة المخصصة لزيارة المدارس األساسية التابعة لنا
خالل األيام  األساسيةخالل شهري نوفمبر وديسمبر ، نرحب بك أنت وطفلك لزيارة مدارسنا 

  . يمكن العثور على التواريخ واألوقات المخصصة للمدارس المختلفة على الموقع اإللكترونيالمفتوحة
eskilstuna.se/skolval.  

 
  اللغة األم

لديه الحق في الحصول على دعم اللغة األم  أم أخرى غير اللغة السويدية فإن إذا كان لدى طفلك لغة
  صف ما قبل بدء المدرسة) أو دروس اللغة األم في المدرسة األساسية.في الصف التمهيدي (

. كما يُمكنك أيًضا تقديم eskilstuna.se/modersmalيُمكنك العثور على مزيد من المعلومات على 
  .طلب االلتحاق عليه

 
  مزيد من المعلومات

 
على الموقع اإللكتروني كيلستونا يُمكنك قراءة المزيد عن كافة المدارس األساسية التابعة للبلدية في إس

eskilstuna.se/grundskolaكما تُتاح لك اإلمكانية هنا أيًضا لمعرفة المدارس الموجودة .  
  ومعرفة مناطق القبول الموجودة في إسكيلستونا. ،بالقرب منك، ومقارنة المدارس

 
 )، وأوقاتbusskort(كما يُمكنك أيًضا العثور على معلومات حول بطاقة ركوب المواصالت العامة 

  العام الدراسي، وخدمة توصيل الطالب من وإلى المدرسة بالحافلة المدرسية، والتأمين.
 

يُمكنك العثور على مزيد من المعلومات بشأن  eskilstuna.se/skolvalوعلى الموقع اإللكتروني 
سكيلستونا مباشرة على اختيار المدرسة األساسية. إذا كان لديك أية أسئلة يُمكنك االتصال ببلدية إ

  .info@eskilstuna.seأو عبر البريد اإللكتروني  016 - 710 10 00هاتف رقم 
 

أو توشهيال  Eskilstunaفي   Alva Myrdalsgata 5كما يُمكنك أيًضا زيارة بلدية إسكيلستونا في 
  .Torshälla في   Brogatan 14في 


