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 سویدن تازه وارد می باشید؟آیا در 

 

 به شعبه امور ثبت نام و پذیرش شاگردان تازه وارد خوش آمدید!

امور ثبت نام و پذیرش، محل نخستین مالقات شما و فرزند شما با یک مکتب سویدی می باشد. در اینجا شما و  شعبه

 تازگی به سویدن رسیده اید، خوش آمدید می گوییم.ساله می باشند و به  15تا  7فرزندان شما را که از 

، سویه تعلیمی فرزند شما را ارزیابی می کنیم. پس از آن با توجه به ضرورت فرزند در شعبه امور ثبت نام و پذیرشما 

 شما، این ارزیابی تهداب تطابق بخشیدن دوره تعلیمی با شرایط وی قرار می گیرد.

 ه وارد فرزند خویش هستید در باره مکاتب سویدن و جامعه معلومات ارائه می کنیم.همچنان برای شما که سرپرست تاز

 

 شما را در این موارد کمک می کنیم:

 ارزیابی نمودن سویه تعلیمی فرزند شما

 

 آشنایی با مکاتب سویدی

 

 انتخاب نمودن مکتب

 

 ثبت نام و شمولیت در مکتب به این ترتیب می باشد:

 شما که اخیراً به سویدن آمده اید مستقیماً نزد ما تشریف بیاورید. 

ما در هنگام نخستین دیدار با شما پیرامون سابقه تعلیمی فرزند شما و در مورد عالقه مندی های وی کسب اطالعات می 

اینکه شما به  ءباره کنیم و درباره اینکه شما از مکتب فرزند خویش چی انتطاراتی دارید، صحبت می کنیم. همچنان در

 کدام گونه برای فرزند خود مکتب انتخاب کنید نیز اطالعات می دهیم.

همراه با آشنایی با مکتب برای  این ارزیابیپس از آن، فرزند شما به جهت ارزیابی شدن سویه تعلیمی خود به اینجا بیاید. 

 وی می باشد و در حدود یک هفته وقت را دربر می گیرد.

آنرا یکجا با شما نگاه می کنیم و پس از آن، این نتیجه را به مکتب نو  ءنمودن به پایان رسید، نتیجه رزیابیاهنگامی که 

  فرزند شما واگذار می کنیم.
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Entré 

 تماس

 برای تماس گرفتن یا مالقات نمودن با ما، شما را صمیمانه خوش آمدید می گوییم.

 ۰۳۱ـ  ۳۶۵ ۴۷ ۷۰تلیفون اداره: 

 ۱۴:۰۰. پنجشنبه ها صرفاً تا ساعت ۱۶:۰۰تا  ۰۸:۰۰ تتلیفون: دوشنبه تا جمعه از ساعاوقات 

 edgar.garcia.sanchez@grundskola.goteborg.seآدرس ایمیل: 

 مالقات:آدرس محل 

 تازه واردگردان شا شعبه امور ثبت نام و پذیرش

Mottagningsenheten för nyanlända elever (Nya Ullevi)  

Skånegatan 6, Göteborg 

 Ullevi Södraگاه: نزدیکترین ایستادنام 

 : اوقات مالقات

 ۱۴:۰۰. پنجشنبه ها صرفاً تا ساعت  ۱۶:۰۰تا  ۰۸:۰۰ تدوشنبه تا جمعه از ساعاز 

 

 

 

Nya Ullevi 

Idrottsarena 
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