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 2019معلومات هامة إلى من يريد اختيار مدرسة لطفله لفصل الخريف 

إذا كنت غير و . 2019طفل يدرس في الصف األخير في مدرسته، فيجب عليكم أن تختاروا املدرسة لفصل الخريف  مإذا كان لديك

لكي ترى من هم التالميذ وما هي  www.goteborg.se/valjaskolaمتأكد مما يسري على طفلك، فيمكنك االطالع على املوقع: 

 املدارس التي تتعلق االنتقاالت بها.

 هل يجب على الجميع أن يختاروا مدرستهم؟

ية أن تجلب رغبات أولياء األمور بخصوص تحديد املدرسة. عندما يقوم التالميذ باالنتقال من مدرسة إلى أخرى، يجب على البلد

تيح لك كولي أمر أن ترغب بأي تسة القريبة من بيته. ولكن الحرية في اختيار املدرسة ر دويحق لكل تلميذ أن يحصل على مكان له في امل

ي أي مكان تختاره في املدينة. وتستند مدرسة تريد أن يذهب طفلك إليها. ويمكنك أن تختار ثالث مدارس بلدية في طلب االنتساب، ف

 إلى رغبات أولياء األمور عندما تبدأ بقبول التالميذ.
ً
وإذا كان لدى املدرسة عدد من الطلبات  إدارة شؤون املدارس األساسية دائما

تاحة فيها، فتقوم بلدية يوتيبوري بتطبيق قواعد القبول.
ُ
 أكبر من عدد األمكاكن امل

كيلومتر من البيت من الصف التمهيدي وحتى  2سيحصل طفلك على مكان في مدرسة تقع ضمن مسافة إن لم ترسل أي طلب، ف

 .9– 7كيلومتر للصفوف  8، وحوالي 6 – 4كيلومتر للصفوف  4الصف الثالث، وحوالي 

  كيف نفعل لكي نقدم طلب انتساب إلى إحدى املدارس؟

وإلى  www.goteborg.se/valjaskolaفبراير/شباط من خالل الدخول إلى املوقع:  15يناير/كانون الثاني و 15تقدم الطلب ما بين 

". وتقدم الطلب عن طريق الخدمات اإللكترونية أو االستمارة. ويمكنك Ansök till årskurs 1-9/" 9– 1طلب االنتساب إلى الصفوف 

ترى في املوقع ما هي املدارس التي يمكنك االختيار بينها، وأن تقرأ قواعد القبول في بلدية يوتيبوري. وال يسري ذلك إال على طلبات أن 

االنتساب إلى املدارس التابعة للبلدية. وإذا كنت تريد االنتساب إلى مدارس غير تابعة للبلدية، فاتصل بتلك املدارس مباشرة، ألن لكل 

 ية قبول خاصة بها.منها عمل

 متى نعرف ما هي املدرسة التي حصل طفلنا على مكان فيها؟

علقة بالقبول. وعندئذ ت)أي في نهاية شهر مارس/آذار( سوف ترسل إدارة شؤون املدارس األساسية جميع الردود امل 13خالل األسبوع 

تؤكد ما إن كان طفلك سيأخذ املكان أو أن تخبر إدارة  سوف نعرف ما هي املدرسة التي حصل طفلك على مكان فيها. ومن املهم أن

 أو في مدرسة تقع في بلدية أخرى. شؤون املدارس األساسية ما إن كان طفلك حصل على مكان آخر في مدرسة غير تابعة للبلدية

  مزيد من املعلومات أو مساعدة في تقديم الطلب

 لطلب، فيمكنك االتصال بإدارة شؤون املدارس األساسية على الرقم إذا كانت لديك أسئلة أو تريد املساعدة في تقديم ا

 إلى العنوان التالي:  365-031 09 60
ً
 إلكترونيا

ً
كما يمكنك االتصال  .grundskola@grundskola.goteborg.seأو أن ترسل لهم بريدا

ين في منطقتك، أو التحدث مع معلم التلميذ أو مدير مدرسته. تجد املزيد من املعلومات عن اختيار املدرسة بمكتب خدمات املواطن

 .www.goteborg.se/valjaskolaفي املوقع: 

http://www.goteborg.se/valjaskola
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