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  زمان انتخاب مکتب

  دسمبر 15نوامبر ـ  1زمان تقاضا 

  انتخاب نمودن مکتب 

در که ميباشند ی کمون يهدارای يک جای تضمين شده در يک مکتب ابتداي Eskilstunaسکليستونا) يهمه کودکان در (ا
در جريان زمانی که کودک تان به مکتب ابتداييه ميرود شما ميتوانيد يک  .آن برای شان جا تخصيص داده شده است

 آندر پذيرش شاگردان مستقل را انتخاب نموده و در آن برای کودک تان تقاضا نماييد. مکتب مکتب ديگر کمونی يا 
  .صورت ميگيرد صورت موجوديت جا در ميکنيد، تقاضامکتبی که شما 

  دسمبر ميباشد 15نوامبر ـ  1زمان انتخاب مکتب 

  در اينجا مکتب را انتخاب ميکنيد

سرپرست (والدين) کودکانی که برای صنف انجام ميدهيد.   eskilstuna.se/skolvalانتخاب تان را در ويب سايت 

) تقاضا نمايند. e‐tjänstenتقاضا ميکنند بايد از طريق خدمات الکترونيک ( 7و يا صنف  4آمادگی مکتب، صنف 
برايش جا تخصيص داده آن  در در همان مکتبی جا داده ميشود که تان کودک رایمکتب را انتخاب نکنيد باگر شما 

  انتخاب مکتب نيز معلومات وجود دارد. همچنان در مورد چگونگی  ويب سايت است. در اين شده

  مکتب مستقليک نمودن انتخاب 

ميکنند. تنظيم خود شان نيز و پذيرش شاگردان را  دارندهای خود را نامه  تقاضا )Friskolornaيا ( مکتب های مستقل
  گيريد.ببه طور مستقيم تماس خود مکتب اگر ميخواهيد يک مکتب مستقل را انتخاب کنيد با 

  برنامۀ زمان بندی شده

  آغاز کند 7و يا صنف  4که قرار است به صنف آمادگی مکتب، صنف ی هستيد کودکدارای شما که، 
 در منزل تان بدست می آوريد. را در آخرين هفتۀ ماۀ اکتوبر، تخاب مکتب در مورد ان  معلومات

  آغاز ميگرددنوامبر  اولدر تقاضا برای مکتب 
  .در آن زمان شما ميتوانيد از همه مکاتب ابتدايی در جريان ماه های نوامبر ـ دسمبر به روی همه باز ميباشند

مختلف را ميتوانيد در ويب سايت  اتبو ساعات کار مک بازديد نماييد. تاريخ اتبمک
eskilstuna.se/skolval   .يافت کنيد  

  دسمبر پايان می يابد 15انتخاب نمودن مکتب به تاريخ 

  در اين مورد که کودک تان در کدام مکتب پذيرفته شده است در آخرين هفتۀ ماۀ فبروری اطالع بدست
 ميآوريد.

 معلومات در مورد تاريخ (آغاز مکتب) و اوقات کار را ميتوانيد در در وسط ماۀ اگست آغاز ميگردد.  اتبمک
 بدست بيآوريد. مکاتبويب سايت 

  اگر در آن مکتبی را که انتخاب نموده ايد جا نباشد، چه واقع ميگردد؟



 
 شاگردان تکميل ميگردد که مربوط حوزۀ پذيرش همان مکتب ميگردند. آن جا ها در يک مکتب توسط در گام نخست 

بر مبنای اين معيار ها   و مکتب امکان پذيرش شاگردان بيشتر را داشته باشد در آن صورت جا ها بر اساس نوبت اگر
  ميگردد: وزيعت

  نزديکی نسبی* 
 حق تقدم خواهر و برادر 
  قرعه کشی 

مکتب ميباشد. به  فاصله ميان خانۀ شاگرد (آدرسی که ثبت دفتر احوال نفوس است) و آدرسنزديکی نسبی منظور از *
عين مکتب را تقاضا نموده باشند و صرفاَ برای يکی از آنها در مکتب جا وجود  B و Aاين معنی که اگر دو کودک 

تا ديگر مکتب ها  هداشته باشد، در آن صورت همان کودک دارای حق تقدم ميباشد که (خانۀ او) دارای بيشترين فاصل
  باشد. 

  مفيد است موضوعات ديگری که دانستن آنها

  ابتدايی ما به روی همه  اتبگشوده بودن مک 

به مکتب های ابتدايی خود خوش آمديد ميگويم. تاريخ و در جريان ماه های نوامبر و دسمبر شما و کودک تان را 
  بدست بيآوريد.  eskilstuna.se/skolvalمختلف را ميتوانيد در ويب سايت  اتبمککار  اوقات

  زبان مادری

اگر کودک شما دارای يک زبان مادری ديگر به غير از زبان سويدنی ميباشد در آن صورت او حق دارد تا در صنف 
آمادگی مکتب يا در مکتب ابتداييه "تدريس زبان مادری" را حاصل نمايد. معلومات بيشتر در ويب سايت 

eskilstuna.se/skolval  .ماييد. نيز نتقاضا ميتوانيد در آنجا شما وجود دارد  

  معلومات بيشتر 

 Eskilstunaکمونی (ايسکليستونا) اتب ميتوانيد در مورد همه مک eskilstuna.se/grundskolaدر ويب سايت 
را مقايسه  کاتبکه در نزديک تان قرار دارد را ببينيد، م اتبیداريد تا مکنيز شما اين امکان را  آنجادر بيشتر بخوانيد. 

  را مشاهده نماييد. پذيرش در (ايسکليستونا) موجود حوزه هاینموده و 

حمل و نقل به مکتب و بيمه ها  نيز معلومات بدست  سال تحصيلی، اوقاتشما همچنان ميتوانيد در مورد "کارت بس"،
  بيآوريد.

ميتوانيد در مورد انتخاب مکتب ابتداييه معلومات بيشتر را بدست بيآوريد.  eskilstuna.se/skolvalدر ويب سايت 
ـ  710 10 00توسط تيلفون شماره  Eskilstunaسکليستونا) ياگر سوال های داريد ميتوانيد به طور مستقيم با (ا

  به تماس شويد.  info@eskilstuna.seو يا ايميل آدرس  016

و يا هم به  Eskilstunaدر   Alva Myrdalsgata 5سکليستونا) در يم به (اشما همچنان ميتوانيد به طور مستقي
  مراجعه نماييد.  Torshällaدر  Brogatan 14در  Torshällaطور مستقيم به (تورشهئله) 


