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 سويدن تازه وارد می باشيد؟آيا در 

  !تازه وارد خوش آمديد  شاگردانبه شعبه امور ثبت نام و پذيرش 

امور ثبت نام و پذيرش، محل نخستين مالقات شما و فرزند شما با يک مکتب سويدی می باشد. در اينجا شما و  شعبه
  ، خوش آمديد می گوييم. ايد رسيدهساله می باشند و به تازگی به سويدن   15تا  6 از  کهرا فرزندان شما 

می کنيم. پس از آن با توجه به ضرورت   ليمی فرزند شما را ارزيابی، سويه تعدر شعبه امور ثبت نام و پذيرشما 
  وی قرار می گيرد. دوره تعليمی با شرايط بخشيدن  تطابق  تهداب اين ارزيابی ،فرزند شما

می کاتب سويدن و جامعه معلومات ارائه د در باره مهستي برای شما که سرپرست تازه وارد فرزند خويش همچنان
  کنيم. 

 

 : شما را در اين موارد کمک می کنيم 
 

 ابی نمودن سويه تعليمی فرزند شماارزي
 

 آشنايی با مکاتب سويدی 
 

 انتخاب نمودن مکتب 

 

  :می باشد  به اين ترتيب ثبت نام و شموليت در مکتب

ً  ايد سويدن آمدهبه  که اخيراً  شما    نزد ما تشريف بياوريد.  مستقيما

کسب اطالعات ر مورد عالقه مندی های وی فرزند شما و د ما در هنگام نخستين ديدار با شما پيرامون سابقه تعليمی
اينکه شما   ءصحبت می کنيم. همچنان در باره داريد،چی انتطاراتی  د خويشفرزندرباره اينکه شما از مکتب  می کنيم و

  دهيم. برای فرزند خود مکتب انتخاب کنيد نيز اطالعات میگونه کدام به 

مکتب   همراه با آشنايی با اين ارزيابیاينجا بيايد. خود به سويه تعليمی  شدنپس از آن، فرزند شما به جهت ارزيابی 
  می گيرد. دربر را هفته وقت  2  می باشد و در حدود برای وی 

ا به مکتب نو  نتيجه راين  ،آن ازس می کنيم و پ نگاهيکجا با شما  آنرا ءنتيجهنمودن به پايان رسيد،  ارزيابیهنگامی که 
  .فرزند شما واگذار می کنيم

  

  تماس 

  صميمانه خوش آمديد می گوييم.  ، شما رابرای تماس گرفتن يا مالقات نمودن با ما
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  ٠٣١ـ   ٣۶۵ ۴٧ ٧٠تليفون اداره: 

  ١۴:٠٠. پنجشنبه ها صرفاً تا ساعت  ١۶:٠٠تا  ٠٨:٠٠ تاوقات تليفون: دوشنبه تا جمعه از ساع

  mottagningsenheten@grundskola.goteborg.seآدرس ايميل: 

  مالقات: محل آدرس 

  گردان تازه وارد شا  شعبه امور ثبت نام و پذيرش

Mottagningsenheten för nyanlända elever (Nya Ullevi)  

Skånegatan 6, Göteborg 

  Ullevi Södraگاه: نزديکترين ايستادنام 

  

  : اوقات مالقات

    ١۶:٠٠تا  ٠٨:٠٠  تدوشنبه تا جمعه از ساعاز 

 

 

 

 

 

 Nya Ullevi 
 زمين  فوتبال 

 

 ورود 


