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 ۱(۱)              ۲۰۱۹اطالعات مهم برای شما که میخواهید در آستانه پاییز اداره امور مدارس پایه،  -شهر گوتنبرگ 

 برای فرزندتان مدرسه انتخاب کنید.   

 

  

   

 

 2019اطالعات مهم برای شما که می خواهید در آستانه ترم پاییری 

 برای فرزندتان مدرسه انتخاب کنید

ی اگر فرزندتان در سال آخر مدرسه  ز مدرسه تازه ای انتخاب شود. اگر  ۲۰۱۹ی خود است، باید برای ترم پایی 

ز   در این زمینه شامل فرزندتان یم مطمئ 
ی
این وبسایت مراجعه کنید  تا  توانید بهشود یمنیستید چه مقررات

شوند: ی انتقایل یمو کدام دانش آموزان مشمول این دوره مدرسه ها ببینید که کدام 

www.goteborg.se/valjaskola 

 آیا همه باید مدرسه انتخاب کنند؟
دیگری منتقل شوند کمون باید به درخواست رسپرست کودک  یمدرسه هاهنگایم که دانش آموزانی قرار است به 

آموزان حق دارند که به مدرسه ای اینکه او باید  به کدام مدرسه فرستاده شود توجه کند. همه دانش یدر زمینه
 خود فرستاده شوند 

ی
ی برای شما که رسپرست کودک . اما حق انتخاب مدرسه ادر نزدییک محل زندگ ین امکان را نی 

توانید سه خواهید فرزندتان در درجه نخست به کدام مدرسه برود. شما یمهستید بوجود آورده که بگویید یم
رصفنظر از اینکه این مدرسه ها در کجای شهر قرار دارند. -مدرسه کمونی مختلف در درخواست خود انتخاب کنید

کار گزینش دانش آموز برای مدرسه ها را آغاز   Grundskoleförvaltningenپایه  مدارسهنگایم که اداره امور 
همواره درخواست رسپرست کودک اولویت دارد. اگر آموزشگایه بیش از ظرفیت خود متقاضی داشته کند، یم

گ مقررات گزینش دانش آموز خود را به اجرا یم  گذارد. باشد آنگاه کمون گوتنیر
  

د، برای دانش اگر درخواست   ای با آموزان تا کالس سوم، مدرسهاز سوی شما برای انتخاب مدرسه صورت نگی 
های چهارم تا ششم مدرسه ای در آموزان کالسآموز، برای دانشفاصله حد اکیر دو کیلومی  از محل سکونت دانش

ی از محل سکونت دانش آموز  و برای دانشحد اکیر فاصله  تا نهم مدرسه  های هفتمالسآموزان کچهار کیلومی 
ی از محل سکونت دانش آموز انتخاب خواهد شد  یا  . در فاصله حد اکیر هشت کیلومی 
  

 برای انتخاب مدرسه چه باید کرد؟
زیر عنوان  www.goteborg.se/valjaskola فوریه فرصت دارید که در وبسایت  ۱۵ژانویه تا  ۱۵شما میان 

”Ansök till årskurs 1-9” توانید ببینید که میان کدام درخواست خود را انجام دهید. در آن وبسایت یم
گ مطالعه کنید. توجه داشته  د توانیها یممدرسه انتخاب و درباره مقررات گزینش دانش آموز در کمون گوتنیر

کمونی و به ای غی   هسهای کمونی است. اگر شما میخواهید مدر تنها درباره مدرسه باشید که آنچه گفته شد 
ید زیرا این مدرسه  باصطالح آزاد انتخا ها مقررات خاص خود را کنید باید با آن مدرسه بطور مستقیم تماس بگی 

 دارند. 
 

 توانیم بدانیم که فرزندمان در کدام مدرسه پذیرفته شده است؟چه هنگام یم
ها را آموزان مدرسهنتیجه گزینش دانش ،)درپایان ماه مارس( اداره امور مدارس پایه ۱۳ی شماره در طول هفته

فرستد.در آن هنگام شما از راه آن نامه خواهید دانست که فرزندتان در کدام برای همه درخواست کنندگان یم
ی شده را  و یا اینکه به  پذیرید یم مدرسه پذیرفته شده است. بسیار مهم است که شما تایید کنید که مدرسه تعیی 

یه خیر بدهید که فرزندتان در یک مدرسه آزاد ثبت نام کرده است و یا به مدرسه دیگری در اداره امور مدارس پا
 یک کمون دیگر خواهد رفت. 

 

 اطالعات بیشیی و یا کمک برای پر کردن تقاضانامه
 کمک میخواهید با اداره امور مدارس پایه به شماره تلفن،  اگر پرسشی دارید و یا برای پر کردن درخواست

ید و یا برای آنان به این آدرس ایمیل بفرستید:  تماس   60 09 031-365 بگی 

grundskola@grundskola.goteborg.se  . 

ی یم در منطقه شهرداری محل سکونت خود  medborgarkontoretتوانید با دفی  شهروندان شما همچنی 
ید و یا اینکه با آموزگار فرزندتان یا مدیر مدرسه ی او صحبت کنید. اطالعات بیشی  برای انتخاب مدرسه تماس بگی 

  www.goteborg.se/valjaskolaیابید: را در این وبسایت یم
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