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 لحصول على مقعد في مدرسة تابعة للبلدية فيل        

 ديسمبر 15 أقصاهموعد           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستالم الطلباالتأكيد على 

سوف تستلم تصريحا عن طريق بريدك االلكتروني يؤكد وصول تقديم 

في  دليت بعنوانك البريدي االلكترونيتكون قد أ أنبشرط  إليناطلبك 

 استمارة تقديم الطلب. 

 المدرسي  اإللحاقبخصوص  واإلرشاداتالقواعد المرعية 

 اإللحاقبخصوص  واإلرشاداتالمعلومات الخاصة حول القواعد 

 كون مرفقة بالمرسال. المدرسي ت

 المدرسي باإللحاقالرد الخاص 

سوف تستلم رسالة على عنوان سجل النفوس البريدي الخاص بالطفل  

 شباط. 1 أقصاهاالمدرسي وذلك في مدة  باإللحاقبخصوص الرد الخاص 

 تقديم طلب بخصوص مقعد في دار الوقت الحر

رسي، فان هناك دار الرعاية قبل وبعد اليوم المد إلىما كنت بحاجة  إذا

الوقت الحر ذات الرسم المدفوع. يتم فتح دار الوقت الحر من شهر 

عن التاريخ المحدد في الوقت  باإلبالغأغسطس. سوف تقوم المدرسة 

المناسب. تقوم بتقديم طلب للحصول على مقعد في دار الوقت الحر عبر 

حيث تقديم الطلب في دار الوقت  falun.seالموقع االلكتروني للبلدية 

، عندما تكون قد حصلت Ansök om plats på fritidshemالحر أي 

يوما قبل  14المدرسي. يتم تقديم الطلب  اإللحاقعلى الرد بخصوص 

 31 إلىحزيران  1المطلوب مسبقا. إنه وخالل الفترة من  اإللحاقتاريخ 

لمعاملة بهذا ينتظر وقتا أطول لسير ا أنأغسطس فان على المرء 

 الخصوص. ليس هناك أي طابور بصدد دار الوقت الحر.

 تقديم طلب بخصوص النقل المدرسي/بطاقة الحافلة

الحصول على النقل  الحق فيفي صف المدرسة التمهيدية لهم  األطفال إن

ما كانت المسافة بين العنوان المنزلي  إذاالمدرسي/بطاقة الحافلة 

غير  أخرىقمت باختيار مدرسة  إذا أما. أكثر أوكيلومتر  2والمدرسة 

ما  إذاتحصل على النقل المدرسي  أنالتي تابعة لك، فمن غير المؤكد 

بين المنزل والمدرسة. تقوم بتقديم طلب للنقل  أطولكانت المسافة 

وذلك  falun.seالمدرسي/بطاقة الحافلة عبر البريد االلكتروني للبلدية 

  مارس. 26 إلىمارس  6خالل الفترة من 

 Falunحيث المدرسة التمهيدية  إلىمرحبا بكم 

  Gustaf Malmberg رئيس شؤون المدرسة االبتدائية والخاصة 

 

مديرية شؤون األطفال والتعليم                                       Falun      بلدية  

 

 إننحو المدرسة التمهيدية.  األولىصف المدرسة التمهيدية هو الخطوة  إن

 إنالهدف من هذا النشاط المدرسي هو تحفيز التعلّم المستمر والنمو لكل طفل. 

لجميع األطفال الساكنين في السويد من فصل  إجباريةالمدرسة التمهيدية 

العمل في المدرسة التمهيدية  إنالخريف الذي يكمل فيه الطفل عامه السادس. 

وكذلك مع  األخرىسنوية يسير وفقا للتواصل القريب مع الدورات الدراسية ال

 دار الوقت الحر.

كحد أدنى. وتقرر  األسبوعساعة في  30يشتمل صف المدرسة التمهيدية على 

 كل مدرسة ذاتيا بخصوص توزيع الساعات الدراسية على األيام.

تحصل على التوجيهات حول اتخاذك للقرار بهذا الخصوص،  أنإنه ومن اجل 

لمعلومات ذات العالقة. حيث هناك لقاءات خاصة با إلىتدعو المدارس 

ما كنت بحاجة  إذابمستطاعك توجيه األسئلة وتكوين فكرة عامة حول النشاط. 

 حيث المدرسة في وقت مناسب. إلىعن ذلك  اإلبالغ إالمترجم، ما عليك  إلى

فيما يخص الذين لديهم أسئلة حول أنشطة المدرسة الخاصة أو يرغبون في 

الحصول على مقعد دراسي في المدرسة الخاصة، عليهم االتصال بمديرة 

 anette.ekskog@falun.seالمدرسة الخاصة 

 تقديم الطلب

عد دراسي في مدرسة تابعة للبلدية، ما كنت راغبا في الحصول على مق إذا

 علىوالثاني والثالث  األولعليك مأل االستمارة المرفقة كاتبا فيها االختيار 

 اختيار أي .”Valavskolainförförskoleklass”التوالي. االستمارة هي
 Falu: إلىيجب إرسال تقديم الطلب  المدرسة ضمن صف المدرسة التمهيدية.

kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen,79183FALUN ،
 .األولديسمبر كانون  15 أقصاهحيث استالمه في موعد 

عد وفي الم إلينااستمارة تقديم الطلب في وقت مناسب كي تصل  إرسالعليك 

المحدد من قَِبلنا. نحن ال نأخذ على عاتقنا مسئولية أي تأخير مرتبط بالبريد 

 موعد المحدد مسبقا.بحيث يكون التوصيل متأخرا عن ال

 من المهم تقديم الطلب 

ال يمكنك الحصول على مقعد  ألنكإنه لمن المهم أن تقوم باختيار المدرسة 

دراسي في مدرسة تابعة للبلدية مرتبطة مكانيا بالعنوان الخاص بالمنزل 

التي تعاني من نقص في المقاعد  المدارسهناك بعض  إنوبصورة تلقائية. 

 تذكر في االستمارة ثالثة اختيارات متتالية.  أنفمن المهم الدراسية، ولذلك 

إنه ومن خالل اختيار المدرسة بينما االختيار ذاته يكون سائرا، فانك تزيد من 

لديك أيًضا خيار حظ الحصول على تلك المدرسة التي تريدها حقا. كما 

في  ابورالوقوف في الطالمطالبة بأولوية األشقاء وتحديد ما إذا كنت ترغب في 

  قائمة االنتظار من أجل اختيارك األول.
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