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 2018/2019عام الدراسي لل الرغبة في الحصول على مكان في المدرسة

  

  

مالحظة: اعتباراً من هذه السنة، أنت في حاجة كولي أمر  

 للقيام بشكل فعال باإلختيار فيما يتعلق بمدرسة الطفل 

  

   

  

 كولي أمر، لإلختيار بشكل   هذه السنة، في تحتاج

 يخص مدرسة طفلك ...بشكل فعلي فيما 

  

 2018/19ل العام الدراسي يالمدارس قبب الخاصة لباتالط 1

. وفقا لقانون المدارس فإن لألهل والتالميذ الحق في 2018في خريف عام  7الصف سيبدأون في  أطفالكونه يوجد لديك  هذه الرسالة ىلقتت 

طلب مدرسة معينة، حيث يمكن اإلختيار من بين المدارس البلدية أو الخاصة. نود هنا أن نعلمكم بالقواعد الرسمية السائدة وكذلك األمور 

 العملية المعمول بها.

 

 

 ما هي المدارس الموجودة في لينشوبينغ؟

المعلومات الضرورية  مع  linkoping.se/grundskolaقائمة بجميع المدارس في الموجودة في لينشوبينغ على الموقع اإللكتروني للبلدية: تتوفر 

 . إختيار مدرسة :الخدمة اإللكترونية التي يمكن اإلختيار من بينها علىجميع المدارس كذلك قائمة بللتواصل مع جميع المدارس. تتوفر 

  

 ؟رسة التي سيتم تقديم مكان فيها للطفلهي المد ما

 هو الذي يحدد المدرسة أو المدارس التي سيتم عرضها علىعنوان المنزل إن  .بلديةمكان في مدرسة  الحصول على لينشوبينغفي بلدية  تالميذجميع اليحق ل

 . لطفلفيه اعنوان المنزل هو نفس العنوان المسجل إن  .التلميذ

  

  كانون الثاني/يناير 28-12 -لمدرسة عن طريق خدمة البريد اإللكترونيقم باختيار ا

 .باختيار مدرسة  للطفل سويةً مع الطفلننصحك كولي أمر أن تقوم 

الخدمة المعروض عليك عبر مكان الأنت بحاجة إلى قبول . يتم تقديمها كاقتراحالمدارس التي  رؤية أي منخدمة البريد اإللكتروني،  يمكن لك عبر

 إال أنخدمة البريد اإللكتروني، قبول إحداها عبر إلى  عندها حاجةمقترحة عليك، فأنت في عدة مدارس في حال وجود . للطفل ضمان مكانلاإللكترونية 

 .عليك ترحةقالمدارس الم المكان المضمون سيكون في إحدى

  

 :صفحةالالرغبات على قم بتحديد . ةلثثا مدرسة كرغبةو ثانية مدرسة كرغبةأولى و ةرغبكمدرسة  – اتخيار من الممكن تحديد ثالث

linkoping.se/grundskola. كانون  28-12الفترة  خالل باختيار المدارس خدمة اإللكترونية الخاصة لل حيث سيكون من الممكن فتح صفحة

 الثاني/يناير. 

 

ا صالح الطلب كوني اإلختيارات كينفس بتحديد الوالدين من  كلا  يقوميجب أن   . ا

 

 باإلختيار ...  واموإذا لم تق

 عندها البلديةوم تقشاغر.  التي يكون موجود فيهامدرسة الفي  فسيحصل عندها التلميذ على مكانخدمة البريد اإللكتروني،  عبرفي حال عدم القيام باإلختيار 

فيما يتعلق  والدا الطفل على اتفاق التي ال يكون فيهاالحاالت  علىينطبق إن نفس الشىء . يتوفر فيها شاغر في أقرب مدرسة للمنزلتلميذ لل بتأمين مكان

  .بإختيار المدرسة
  

 

 

 

 

 ؟قبول المدرسيما هي مبادئ ال



 

 .عليهم المدرسة المقترحة يتم توزيع المقاعد الدراسية في الدرجة األولى على جميع التالميذ الذين رغبوا في المدرسة المقترحة •

 

 

 ستقبلأن ت دهاللمدرسة عن يمكنف، تسجيل فيهاتالميذ الراغبين في الللالمدرسة المقترحة  استقبالعند  في المدرسة شاغرة هناك أماكنتوجد زال تال  تإذا كان

 :ات القبوليوجد نوعان من أولوي آخرين.تالميذ 

 

 

حال وجود  فيـ في حال وجود استيعاب كاف. كرغبة أولى حق الحصول عبى قبول فيها  إحدى المدارس سجلواميع الطالب الذين لج إن :الرغبة األولى

المدرسة كرغبة ثالثة أن يحصلوا على قبول في حال وجود أمكنة  سجلواذين يمكن لل. المدرسة كرغبة ثانية سجلواذين للأماكن شاغرة بعد ذلك فيتم منحها 

 linkoping.se/grundskola على اختيار المدارس بشكل جديمن المهم أن تقوم بفولذلك  .شاغرة بعد ذلك

 

 

  األمكنة المتوفرة كافية لجميع الذين سجلوا المدرسة كرغبة أولى فيتم عندها تطبيق مبدأ القرب من المنزل.   إذا لم تكن

 

 مكان فيها.تكون له األولوية في الحصول على أقرب إلى المدرسة، يسكن الطالب الذي إن . طالبالالمسافة بين المدرسة ومنزل ـ  مبدأ القرب •

زيع المقاعد فقط بعد ذلك يمكن تو بدأ توزيع المقاعد على التالميذ الذين سجلوا المدرسة كرغبتهم الثانية وذلك وفقاً للمبدأ المذكور أعاله. بعد هذا التوزيع ي

 الباقية على الذين كانت المدرسة المذكورة هي رغبتهم الثالثة. 
  

 9-7 صفوفال تحويإذا كان طفلك في الصف السادس في مدرسة 

ال أنه يحق إ .يحق للتلميذ المواصلة في المدرسة المذكورةو كإقتراحمدرسة ال يتم تقديم هذه ، فإنه سوف9-7الصفوف  تشمل كذلكمدرسة طفلك ت إذا كان

  linkoping.se/grundskola على القيام باختيار فعلي للمدرسةمن المهم فولذلك  المسجل هعنوانللتلميذ كذلك اختيار مدرسة وفقاً إلى مبدأ القرب من 

  

  غير تابعة للبلديةفي المدارس الحصول على مكان ال

 ؟ما هو المعمول به-

 . القبولب ها الخاصةواعدق الخاصة الغير تابعة للبلدية مدارسللإن 

 .خاصة غير تابعة للبلديةمدرسة  في مدرسة بلدية أوسواء كنت ترغب  اإللكترونيةخدمة اليجب عليك استخدام 

 . إن المدارس الخاصة مذكورة على نفس الموقع المذكورة عليه المدارس البلدية

linkoping.se/grundskola 

  
----------- 

  

 أو التعمق اللغوي تخصصال، الصفوف ذات التوجهحول  2

  

 صف السابع؟في ال التخصصيةالقبول في الصفوف ما هي المبادئ التي تحكم 

يتم اجراء محددة. الختبارات وذلك بعد اجتياز بعض اال 7من مختلف أنحاء البلدية للصف تقوم بعض المدارس ذات التوجهات التخصصية باستقبال التالميذ 

 .المتوفرة ماكناأل يتجاوز عددالمتقدمين في حال كون عدد  ختباراتهذه اال

  

 فيه في البلدية.  ونعيشيالمكان الذي  على القبول بغض النظر عناالختبار  في نتائجالأفضل  حصلوا علىيحصل التالميذ الذين 

  

 :الصفوف التخصصية في لينشوبينغ

 بيرزيليوسكوالن في الرياضي توجهال• 

 ة إيكهولمكرة القدم في مدرستوجه نحو ال• 

 ة فولك أونجا سكوالن في مدرس توجه نحو الرقصال• 

 هوكي، الباندي داخل القاعة، الكرة القدم، ات مدرسة آرينا نحو توجه• 

 تنس، الرقصال، السباحةالجليد،  التزحلق الفني على

  ة آرينافي مدرس يدكرة التوجه نحو ال• 

 وأونيستادس سكوالناألعلى في بيرزيليوسكوالن دراسات ال

ن مزيد ميمكن قراءة الإلى المدرسة.  مباشر من المدارس بشكلالفئة  هذه الطلب إلى تقديميتم . القبول من كل أنحاء البالدالمدارس بتجربة تقوم هذه 

 كل مدرسة.خاص بموقع الالالمعلومات على 



 9-7 مدرسة إلسا بريندستروم للصفوف

كمدرسة مقترحة وذلك  مدرسة "إلسا برندسترومس سكوالن" على 2017/18للعام الدراسي  آتالسسكوالنفي مدرسة لتالميذ الذين يدرسون ا يحصل

غوي. إن ل لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم ذو التوجه اللغوي. يمكن للجميع تقديم طلباتهم للقبول في هذه المدرسة وهي توفر التعليم مع ومن دون توجه

 ً ن الفرنسية، اإلسبانية أو األلمانية(. كي يتمكن التلميذ من اختيار توجه لغوي يجب أ التوجه اللغوي يعني أن التلميذ سيدرس لغتين عدا اللغة اإلنكليزية )حاليا

 . 6يكون قد درس لغة ـ عدا عن اإلنكليزية في الصف 

 المتوفرة يتم اللجوء الى مبدأ القرب من المنزل.  ماكناأل يتجاوز عددالمتقدمين في حال كون عدد 

 

  

 األخرى بلدياتمن ال تلميذال

  يمكن للتالميذ من البلديات األخرى طلب التسجيل في مدارس لينشوبينغ إال أن األولوية تكون دائماً لألطفال المسجلين في لينشوبينغ.  

 www.linkoping.se/grundskolaتسجيل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية على  3

 اإللكترونية؟ ةكيفية تسجيل الدخول إلى الخدم

 تقديم" :. حدد الخدمة اإللكترونيةالنصية س م سعن طريق الرسائل  " اإللكترونياركونتويميدبورالهوية اإللكترونية أو "لتسجيل الدخول، يمكنك استخدام 

 ".لمدرسة اطلب 

 

 

  الهوية اإللكترونية أو "ميدبورياركونتو" اإللكتروني

 ؟كيفية اإلستخدام--

 الهوية اإللكترونية

 .تي يقدمها مصرفكاإلنترنت اليمكن لك الحصول عليها عن طريق خدمات ( المثال الهوية اإللكترونية في الجوالعلى سبيل )

 . ينغلينشوباإللكترونية في بلدية  ةلتسجيل الدخول إلى الخدم اً خيار ، يمكن أن تكونالجوال كإلى هاتف sms الرسائل النصية مع اركونتو اإللكترونييميدبور

 عنوانك المسجل لدى قيد النفوس خالل أسبوع. رسالة مع كلمة المرور إلى  يتم إرسالاركونتو يميدبورعن طريق عند التسجيل 

  linkoping.se/grundskola نصية علىالرسائل ال مع هاستخدامكيفية اركونتو ويالمعلومات حول كيفية الحصول على ميدبور تتوفر

  

  

--------- 

  

  

  

 متفرقات 4

  

 ؟إلى خدمة التوصيل إلى المدرسةيحتاج طفلك هل 

خدمة التوصيل إلى المدرسة وبطاقة الباص وذلك عند  عن وفر معلومات مفصلة وقواعدتتبلدية الئحة شروط خدمة التوصيل إلى المدرسة الخاصة بالفي 

 طلب المدرسة. 

  linkoping.se/skolskjutsعلى موقعنا:  خدمة التوصيل إلى المدرسة قواعدتتوفر 

 

  طلب المدرسة؟تقديم  هل لديك المزيد من األسئلة حول

في بيريا، مركز خيجة ـ تورب، أو المكتبة الرئيسية في  خدمات المواطنين مكتبتواصل مع إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك الزيارة: ال         ·

  لينشوبينغ. 

 

 

 طريقة سهلة للحصول على إجابات لألسئلة.  التحقق من الرسائل هنا بشكل يومي، وهييتم  skolval@linkoping.seالبريد اإللكتروني:          ·

 

 

 إرسال رسائل عن طريق البريد العادي:         ·

 Linköpingبلدية 

Önskemål om skola                                

Utbildningskontoret  



            581 81 Linköping 

 

 

المكاتب اإلدارية الخاصة ، مكتب خدمات المواطنينإذا كنت بحاجة للتحدث إلى شخص ما عن طريق الهاتف، يمكنك االتصال بالهاتف:          ·

 أو بمكتب شؤون المدارس على الرقم. المدارس بمدراء 

              013-20 60 00  

  تجد أوقات اإلتصال الهاتفي على الموقع:

www.linkoping.se/grundskola   

  

 !األمور التاليةتذكر  5
 ...عليك المدرسة المقترحة فيطفلك  غب بتسجيلإذا كنت تر• 

 . في هذه المدرسة يحصل الطفل بعدها على قبولاإللكترونية.  ةالخدم عبرقبول المكان في حاجة هنا ل كال الوالدين إن..     

  

 ...  مدراس قريبة منكقد تم اقتراح عدة إذا كان • 

 الموقع: علىوذلك اإللكترونية  ةالخدم عبر في حاجة هنا للقيام باإلختيار كال الوالدينإذا كان طفلكم راغباً في إحدى هذه المدارس فإن ..     

linkoping.se/grundskola 

  

 ...  مدرسة أخرىفي طفلك غب في تسجيل إذا كنت تر• 

 linkoping.se/grundskolaاإللكترونية على  ةالخدم عبر حاجة هنا للقيام باإلختيارفي كال الوالدين إن ..     

  

 ؟ في مدرسة ذات توجه دراسي أو اختصاص معينطفلك غب في تسجيل إذا كنت تر• 

  على الموقع:وذلك مدرسة تسجيل الرغبة في البلدية لللاإللكترونية  ةعبر الخدم في حاجة هنا للقيام باإلختياركال الوالدين إن 

linkoping.se/grundskola 

 

 

 خاصة مستقلة عن البلديةمدرسة في أو  ترغب في مدرسة بلديةكنت سواء  الخدمة اإللكترونيةيجب عليك استخدام • 

 

 

 .لكترونيةشبكة اإلالوكالهما يجب أن يوافق على الطلب على تفاق على ايجب أن يكون كل الوالدين • 

 

 

  .2018كانون الثاني/يناير  28 –كانون الثاني/يناير  12 ة خاللوفرمتالخدمة اإللكترونية لطلبات المدرسة • 

  

 مع أطيب تحياتي

 كريستيل هرسك

 رئيس شؤون المدارس

  

  

  

 
 


