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                                                  معلومات مھم                                          
 انتخاب کنید 2019شما باید مکتب فرزند خویش را برای سال تعلیمی خزانی 

 2019مکتب خود درس می خواند باید برای فصل تعلیمی خزانی  ءدورهتعلیمی سال صنف آخر  درا اگر فرزند شم
بھ  چگونھ می باشد، می توانیدبھ در مورد فرزند شما یستید کھ این مسئلھ وی مکتب انتخاب کنید. اگر مطمئن ن

 .این انتقاالت می باشندب سایت زیر مراجعھ کنید و در آنجا ببینید کھ کدام شاگردان و کدام مکاتب مشمول و

www.goteborg.se/valjaskola 

 مکتب انتخاب کنند؟ باید ھمھ ی است کھآیا حتم
شدن دوره انتقالی را بین بخش ھای مختلف یک مکتب سپری می کنند، کمیون باید در مورد جابجا  ،ھنگامی کھ شاگردان

بخش مکتب یک شاگردان، حق جا داشتن در  ءھمھ نظر بگیرد. را در آنان ھای خواھش سرپرست ،در مکتب آنھا
شما این زمینھ را فراھم می سازد تا مکتب، برای شما سرپرست شاگرد  ءانتخاب آزادانھ خود را دارند. ءنزدیک بھ خانھ

در درخواست خود می توانید سھ مکتب شما نتخاب کنید. خواستھ باشید برای فرزند خود اکھ ھر مکتبی را بتوانید 
را انتخاب کنید البتھ در ھر کجای شھر کھ باشند. ھنگامی کھ اداره امور مکاتب ابتدایی  )سرکاری (کمیونی

(Grundskoleförvaltningen)،ھمیشھ کھ  استخواھش سرپرست شاگرد  ، کار شمولیت شاگردان را آغاز می کند
مقررات ی آن باشد، در آن صورت، شمار متقاضیان یک مکتب بیشتر از شمار جاھا ھر گاه مبداء قرار می گیرد. ءنقطھ

 شمولیت ریاست بلدیھ گوتنبرگ تطبیق می شود.

داده تحویل نھ دھید، در این صورت بھ فرزند شما در یکی از مکاتب نزدیک بھ خانھ شما جا  اگر راخود  شما درخواست
برای ، باشدشان  ءخانھ یلومتریدر فاصلھ تقریباً دو ک F)-(3 سال سومف آمادگی تا وصنبرای شاگردان . مکتب می شود

در فاصلھ تقریباً ھشت  9تا  7و برای شاگردان صنوف  در فاصلھ تقریباً چھار کیلومتری 6تا  4شاگردان صنوف 
  باشد. شان ءخانھ کیلومتری

 کنیم؟ ب مکتب چگونھ می توانیم درخواست
 ید: سایت بدھب خود را از طریق وارد شدن بھ این و فبروری درخواست 15جنوری تا  15شما باید از 
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می توانید شما وب سایت، این در خواست بدھید. در  ،یا ھم توسط فورم توانید از طریق خدمات الکترونیکی شما می
ریاست بلدیھ شمولیت در مکاتب کدام ھا را می توانید انتخاب نمایید و ھمچنان مقررات مکاتب،  اینع وجمماز  ببینید کھ

بخوانید. البتھ این مسئلھ تنھا برای مکاتب کمیونی مورد دارد. اگر شما در اینجا را  (Göteborgs Stad)گوتنبرگ 
راحل جداگانھ بھ تماس شوید زیراکھ آنھا م ، مستقیماً با خود مکاتببدھید درخواستبخواھید برای مکاتب خصوصی 

 دارند.برای شمولیت خاص خود شان را 

 چی وقت مطلع می شویم کھ در کدام مکتب برای فرزند ما جا داده شده است؟
از طریق شما را می فرستد.  ھا پذیرشتمام اداره امور مکاتب ابتدایی، نتایج  ،(اواخر ماه مارچ) سیزدھم ءدر طول ھفتھ

مھم است کھ این مسئلھ شمولیت داده شده است. مکتب دریافت نمودن نامھ مطلع می شوید کھ برای فرزند شما در کدام 
فرزند بھ اداره امور مکاتب ابتدایی احوال بدھید کھ  فرزند شما جای شمولیت را می خواھد مگر اینکھ کنیدبتصدیق شما 
 .ی بھ مکتب میرودو یا ھم در یک کمیون دیگر در یک مکتب خصوصی پذیرش گرفتھ است شما

 دادن تمعلومات بیشتر یا کمک برای درخواس
، می توانید با اداره امور مکاتب ابتدایی بھ این یدنیاز دارکمک بھ ، برای درخواست دادناگر شما پرسش ھائی دارید یا 

 ایمیل بفرستید: ،یا بھ این آدرس ؛(Grundskoleförvaltningen) 031ـ  365 09 60شماره تماس بگیرید: 

grundskola@grundskola.goteborg.se  بھ ھمین گونھ، شما می توانید با دفتر شھروندان
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