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 Göteborgالتمهيدية فيي مدينة  هال وسهال بالمدارسأ
القريبة  التمهيدية البلدية  بالمدارس ست سنوات في الفصل الدراسي الخريفي البالغ عمره  يمكن التحاق طفلك 

الدوام الرسمي  ويكون   .الالحقة للمرحلة االبتدائية  له وانتقاله بكل يسر عملية التعليمية الوذلك لتسهيل   لمسكنك،
 .( مجانية) وبدون رسومات مالية  كل يوم  التمهيدية خمس ساعات في  لهذه المدارس

  
  أو امأل االستمارة ةأطلب من خالل الشبكة اإللكتروني

  .من شهر فبراير  15إلى  يناير  من شهر  15الطلب تتراوح ما بين  فترات 
   التمهيدية  المدارس  الطريقة للحصول على طلب هذه  وأسهل 
 الشبكة العنكبوتية وبالذات  خالل استخدام  هي من 

 goteborg.se/ansoktillforskoleklass   هذا الموقع 

                 ويمكنك أيضا أن تتصل بمركز  .و بإمكانك أن تخرج استمارة الطلب من نفس هذا الموقع اإللكتروني المذكور
 00 00 365-031  االتصال برقم الهاتف 

  .وسوف نقوم بإرسال واحدة من استمارات الطلب إليك 
إذا كنت ترغب وتحتاج إلى من يساعدك على كتابة استمارة الطلب فيوجد هناك من يساعدك على ذلك في مكاتب 

                                 kontaktcenter)) في مركز االتصال أو    (Medborgarkontor) المدينة 
 

   Hitta skola    لعثور على المدرسةا

                 borg.seewww.gotالموقع  على   Göteborgيمكنك أن تجد جميع المدارس االبتدائية في مدينة  

 . " Hitta skola "تحت عنوان 

  
  ماذا تعني حرية اختيار المدرسة لطفلي

بكونك ولي األمر لطفلك لك الحق في أن تختار وتطلب لطفلك اية مدرسة تشاء من مدارس البلدية المحلية كما أن 
واحترام رغبتك مراعاة  فيالبلدية تضمن لطفلك مقعدا في مدارسها االبتدائية وكما انها أيضا ال تقصر جهدا 

للمدارس االبتدائية يختلف من  وامنيتك على قدر اإلمكان، ولكن لألسف هذا ليس ممكنا دائما بما أن عدد األطفال 
 .المدارس سنة إلى أخرى مما يؤثر أيضا القبول في

  
 تعطي األولية للقبول على ترتيب هذه المبادئ التالية    Göteborgمدينة 

 .     .(”närhetsprincipen”)      (مبدأ القرب )   .المدرسةن تسكن قرب منطقة  أ -1

التاسع  و أخوات لطفلك في الصف األول إلىفي حي المدرسة وحواليها ومع ذلك يوجد أخوة أ أن تسكن  -2

 (syskonförtur)  .     (  مبدأ أولية االخوة )   .في تلك المدرسة التي سيبدأ طفلك

المدرسة إخوة أوأخوات في  المدرسة ويوجد هناك في ليس قريبا لمنطقةالمدرسة ولكن  حي تسكن في أن -3

 (syskonförtur)  .الذي سيبدأ تلك المدرسة الصف األول الى التاسع لطفلك

  .المدرسة ولكن ليس قريبا لمنطقة المدرسة في حي تسكن أن -4
في الصف األول الى أن تسكن في حي آخر غير حي منطقة المدرسة ومع ذلك يوجد هناك إخوة أو أخوات  -5

 (syskonförtur) .التاسع لطفلك الذي سيبدأ المرحلة التمهيدية

 
يناير إلى  15تخص فقط إذا أنت طلبت المدرسة التمهيدية لطفلك خالل فترات الطلب  للقبول هذه المبادئ األولية

فبراير فعند ذلك تقوم  15-بعد فترات الطلب  وأما إذا وجد أحد لم يقم باختيار مدرسة لطفله أو طلبها   .فبراير 15
 .المدرسة بضيافته بأحد مقاعد المدرسة في الحي الذي هو يسكن

 

 أوقات الفراغ قبل وبعد المدرسة
القيام بطلب ذاك للمدرسة التي قبل وبعد دوام المدرسة فعليك  اذا كان طفلك في حاجة إلى رعاية وحضانة  

  .حصلت على القبول منها
 

  .فمرحبا بكم وبطلباتكم للمدارس التمهيدية

http://www.goteborg.se/


 

 
 


