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اختيار المدرسة ضمن صف المدرسة التمهيدية
إن صف المدرسة التمهيدية هو الخطوة األولى في
المدرسة االبتدائية .إن القصد وراء مثل هذا النشاط
هو تحفيز كل طفل وتشجيعه في مجال التعلّم والنمو.
إن صف المدرسة التمهيدية إجباري لكل األطفال
الساكنين في السويد وذلك من الدورة الدراسية
الخريفية التي فيها يكمل الطفل عمر ست سنوات.
إن العمل في صف المدرسة التمهيدية يسير ضمن
التواصل مع الدورات الدراسية السنوية األخرى
وكذلك دور الوقت الحر.
إن صف المدرسة التمهيدية يتضمن  20ساعة في
األسبوع على األقل .وكل مدرسة تقرر كيفية توزيع
الوقت على األيام.
إلى من لديه أسئلة حول نشاط المدرسة الخاصة أو
يرغب في مقعد ألجل طفله في المدرسة الخاصة،
ما عليه إال االتصال بمديرة المدرسة الخاصة
anette.ekskog@falun.se

إنه وبسبب الجائحة الحالية ،فان المدارس ال تتُتاح لها
الفرصة من أجل إجراء اللقاءات الخاصة بتقديم
المعلومات لآلباء واألمهات وفقا للتوجيهات المقدمة
من وقاية العدوى .Dalarna
إن المدارس سوف تقوم بدال من ذلك بتقديم المعلومات
الواضحة وذلك على الموقع االلكتروني  ،falun.seمن
أجل وصف النشاط إلى ابعد حد ممكن .وفي حالة وجود
أية أسئلة وأفكار وخواطر ،فالكل مر ّحب به لالتصال
بالمدراء ومساعدي المدراء على حد سواء.

تقديم طلب
إذا ما رغبت في الحصول على مقعد في مدرسة تابعة للبلدية عليك مأل
االختيار األول والثاني والثالث على التوالي في االستمارة الملحقة
” ”Valavskolainförförskoleklassأي اختيار المدرسة ضمن صف
المدرسة التمهيدية .يُرسل الطلب إلى حيث Falu kommun, Barn-
 och utbildningsförvaltningen,79183FALUNفي مدة أقصاها 15
ديسمبر كانون األول.
أرسل الطلب في الوقت المناسب كي يصل إلينا ضمن الوقت
المحدد .نحن ال نتح ّمل مسئولية التأخير المتعلق بالبريد إذا
ما استغرق األمر وقتا أطول مما هو منتظر.
من المهم أن تقوم بتسليم الطلب
إنه من المهم أن تختار المدرسة ألنك سوف لن يكون لك حق الحصول
على صف المدرسة التمهيدية بشكل تلقائي بحيث يكون ذلك متصال
بعنوان المنزل .إن بعض المدارس تعاني من نقص في المقاعد ،وعليه من
المهم أن تُدلي بالبدائل بهذا الخصوص .إنه ومن خالل اختيار المدرسة
خالل الوقت الذي يستمر فيه اختيار المدرسة ،فان حظك في الحصول
على المدرسة التي ترغب فيها سوف يكون اكبر .لديك أيضًا الفرصة
الستدعاء تفضيل األخوة وتحديد ما إذا كنت ترغب في الوقوف في طابور
من أجل خيارك األول.
تأكيد استالم الطلب المقدَّم
سوف تستلم تأكيدا عبر البريد االلكتروني بان الطلب قد بات واصال
بشرط انك تكون قد أدليت ببريدك االلكتروني عند تقديم الطلب ذاته.
اإلرشادات الخاصة بتحديد المقاعد في المدرسة التمهيدية
إن اإلرشادات المتعلقة بتحديد المقاعد في المدرسة التمهيدية سوف تكون
ملحقة.

الرد الخاص بتحديد المقاعد
في موعد أقصاه  1فبراير شباط ،ستتلقى رسالة إلى عنوان تسجيل
السكان الخاص بالطفل ،متضمنة ردا بخصوص االلتحاق بالمدرسة.
تقديم طلب للحصول على مكان في دار الوقت الحر
إذا ما كانت لديك حاجة إلى الرعاية قبل أو بعد اليوم الدراسي ،فهناك
دور الوقت الحر ذوات الرسوم المدفوعة .إن دور الوقت الحر سوف
تكون مفتوحة من  1أغسطس أيلول .تقوم بتقديم الطلب للمكان في دار
الوقت الحر عبر الموقع االلكتروني للبلدية  ،falun.seوذلك بعد استالم
الرد الخاص بالمكان المخصص في المدرسة .يتم تقديم الطلب  14يوما
على األقل قبل تاريخ االلتحاق بالمكان المرغوب فيه .ليس هناك أي
طابور بالنسبة لدار الوقت الحر.
تقديم طلب بخصوص حافلة المدرسة/كارت الباص
إن األطفال في صف المدرسة التمهيدية لهم حق الحصول على حافلة
المدرسة/كارت الباص إذا ما كانت المسافة بين المنزل والمدرسة
المخصصة كيلومترين أو أكثر .وإذا ما قد اخترت مدرسةً أخرى غير
التي أنت تابع لها ،فليس من المؤكد والحالة هذه أن تحصل على حق
االنتقال بحافلة المدرسة حتى لو كانت المسافة من المنزل أطول .تقوم
بتقديم طلب للحصول على حافلة المدرسة/كارت الباص عبر الموقع
االلكتروني للبلدية  falun.seخال الفترة من  14مارس آذار إلى  3أبريل.
مرحبا بكم وبحرارة في المدرسة االبتدائية !Falun
Gustaf Malmberg
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