
falun.se/ 

 برای مکتب ابتداآمادهپیش از شمول به صنف  ،انتخاب مکتب
ی

 ئ  گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایید دریافت شدن درخواست
ونیک تایید اینکه درخواست شما دریافت شده است،  از طریق پست الکتر

ونییک خود  ط اینکه آدرس پست الکتر برای شما فرستاده یم شود. البته به شر

 تان نوشته باشید. را در درخواست

ن شدن مکتب  تعیی 
ی

 راهنمایی برای چگونگ

 ضمیمه م
ی

ن  مکتب برای صنف آمادگ علومات در مورد طرز العمل ما در تعیی 

 شده است. 

ن مکتب  جواب درمورد تعیی 

ن مکتب، ۱تا آخرین تاری    خ  وری، یک مکتوب حاوی جواب تعیی  به  فتر

آدریس که برای کودک در سیست ثبت احوال نفوس قید شده است، 

 فرستاده یم شود. 

 در  ی برای کودکتانتقاضای جا
 
  (fritidshem) های آزاد وقت خانه

ورت دارید،  پیش از مکتب یا بعد از آن، اگر به مراقبت از کودکتان، ضن

ها از طرف ماه دارد. این خانه دوجو   (fritids« )های آزادهای وقتخانه»

اگوستر باز است. از سوی مکتب در وقت مناسب در خصوص تاری    خ دقیق 

 وقت آید. آن برای شما معلومات یم
ٔ
های تقاضای خود را برای جای در خانه

پس از اینکه  –تسلیم نمایید  falun.seسایت کمون آزاد، از طریق وب

 وقتهای آزاد را درخواست  
ٔ
ن مکتب برای شما آمد، جای خانه جواب تعیی 

 جائ  بهروز پیش از تاری    خ جای ۱۴تان را حد اقل درخواست کنید. 

اگوستر زمان  ۳۱جوالی تا  ۱ر یط مدت تان تسلیم نمایید. ددرخواستر 

 دیرتر یم
ی

 وقت»باشد. برای رسیدگ
ٔ
« های آزاد بعد از مکتبخانه

(fritidshem)  داشته باشد. صف وجود نیم 

ل/کارت بس ن ن مکتب و منن  درخواست رسویس بی 
ن مکتب و کودکائن که شامل صنف آماده ن شویس بی   شده اند حق گرفیر
ی

گ

ل ویا کارت بس را دا ن ن آدرس ثبت احوال شده و متن ط اینکه فاصله بی  رند بشر

 یا زیادتر باشد. اگر مکتتر غت  آنکه به آن 
ن شده، دو کیلومیتر مکتب تعیی 

ن شیوس مکتب حتیم نیم باشد، حتر  تعلق دارید انتخاب نمودید، حق گرفیر

 شما زیادتر باشد. شویس مکتب یا کارت بس را در 
ٔ
 آن با خانه

ٔ
اگر فاصله

ن   falun.seت کمون سایویب مارچ تقاضا کرده یم  ۲۶مارچ تا  ۶در مدت بی 

 توانید. 

 به مکتب ابتدائ  فالون بسیار خوش آمدید! 

ی  گوستاف مالمتر

 و استثنائ  رئیس فعالیت
 ها در مکتب ابتدائ 

 

 

،آمادهصنف 
ی

قدم اول به طرف مکتب ابتدائ  یم باشد. هدف از فعالیت  گ

ه دادن  ن ی و انکشاف ئی در ئی هر کودک یم باشد. صنف یاد  برایآن، انگت  گت 

 آماده
ی

 یم کنند،  گ
ی

اجباری است برای تمام کودکائن که در کشور سویدن زندگ

از سمستر خزان همان سایل که شش ساله یم شوند. کار در صنف 

های وقتکتب و مهد های مابتدائ  در ارتباط تنگاتنگ با دیگر صنفپیش

  .( یم باشدfritidshemبعد از مکتب ) آزاد 

د. هر مکتب  ۲۰مکتب حد اقل    در ساعت در هفته را دربر یم گت 
ی

چگونیک

د. تقسیم ساعت  ها در طول روزها تصمیم یم گت 

ها از شما دعوت یم کند در تان مکتببرای کسب راهنمائ  در انتخاب

اک کنید. آنجا به شما فرصت جلسه که   داده یم شود های معلومائر آنها اشتر

های خودتان را مطرح نموده و اطالعائر درمورد فعالیت مکتب پیدا  لسوا

ورت داشتید،مکنید. اگر به ترج در وقت مناسب، پیش از پیش ختر  ان ضن

  بدهید. 

اگر درخصوص فعالیت مکتب کودکان دارای نیازهای استثنائ  سوال دارید، 

یر مکتب استثنائ  با مد یا برای فرزندتان جائ  را در مکتب استثنائ  بخواهید،

 anette.ekskog@falun.seبه تماس شوید: 

 درخواست

تان به مکتتر کموئن )تحت نظر شاروایل( هستید، اگر خواهان شمول کودک

/ هپر فورم ضمیمه شده )انتخاب مکتب آماد  برای مکتب ابتدائ 
ی

 Val av”گ

skola inför förskoleklass”،)،پری  دوم و سوم خود را خانه انتخاب اول

 کنید. 

  ۱۵ ،تا آخرین مهلتدرخواست شما باید 
ی
دیسمنر به دست آدرس آی

  Falu kommun, Barn- ochباشد:  رسیده

utbildningsförvaltningen,    791 83 FALUN 

ن شده بفرستید تا در زمان مقرر  به  درخواست خود را پیش از تاری    خ تعیی 

 نخواهیم بود.  دست ما برسد. ما مسئول رسیدن ناوقت ُپست

 تان مهم استتسلیم کردن درخواست

انتخاب مکتب مهم است، بخاطر این که شما به طور اوتوماتیک حق شامل 

ین مکتب زیر نظر کمون، نیم داشته باشید.  بعضن از  شدن به نزدیکتر

طر مهم است که سه گزینه داشته باشند و به این خاها کمبود جای یممکتب

 مکتب،ُپری کنید. با انتخاب مکتب در چوکات زمان مقرر برای انتخاب خانه

کنید. همچنان چانس شمول به مکتتر که خودتان یم خواهید را زیاد یم

ن خواهر یا برادر در آن مکتب را  امکان اشاره به حق اولیت به علت داشیر

داشته را یم نوبت گزینه اولبودن ر گذاری برای منتظو امکان عالمت دارید 

 باشید. 

  

 

   تتر که به مک تانکودک  ی شمولبرا
 ، باید باشد کمون   زیر نظر 

 برسد.  به دست ما  شما است و سمتر درخید ۱۵تا    

mailto:anette.ekskog@falun.se


   

 
 
 
 

 کمون/شاروایل فالون
 مدیریت اطفال و تعلیم و تربیه                

 ۸۳۰۰۰/۰۲۳نمتر تلفون:  
 

  


