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 صف المرحلة التمھیدیة (ما قبل المدرسة)
 اختیار المدرسة

 2017/18 قبل السنة الدراسیة
. ینتظركم وقت مثیر! بموجب قانون التعلیم یحق لآلباء واألبناء اختیار المدرسة ویحق لكم اختیار مدرسة 2017كل والد لطفل سیبدأ في صف المرحلة التمھیدیة في خریف ھذه الرسالة یستلمھا 

 مدرسة خاصة. في ھذه الرسالة سوف نعلمكم عن القواعد والمواضیع العملیة الخاصة بھذا األمر.  أوة بلدی

 الموجودة في لینشوبینغ؟ المدارسما ھي 
 linkoping.se/grundskolaتوجد قائمة بجمیع المدارس الموجودة في لینشوبینغ على الموقع االلكتروني الخاص بالبلدیة: 

 انات لالتصال بالمدارس. كما توجد جمیع البی

 یحصل على مكان؟ أنفي أي مدرسة سیعرض على طفلك 
النفوس في مصلحة الضرائب، عنوان المنزل ھو یحق لجمیع الطالب ضمن لینشوبینغ الحصول على مكان في مدرسة قریبة من المنزل. عنوان المنزل ھو العنوان الذي سجل في الطفل وفقا لقید 

 . *أیة مدارس سوف تقترح على طفلك  الذي یحدد أي مدرسة أو

 إذا كان الطفل یسكن في أحد المناطق التالیة
 Ljungsbro/Brunnbyوكذلك  T1/Södra Ekkällan/Garnisonen, Ryd/Björn-kärr/Jägarvallen, Slaka/Skeda, Kvinneby/Hjulsbro, Lambohov/Vallastadensفي المناطق 

 باختیار فعلي للمدرسة. األمر ولیایقوم  أنى مدارس في المناطق القریبة. إذا رغب طفلك أن یذھب إلى مدرسة معینة یجب یحق للطالب الحصول على مكان في إحد

 انتبھ إلى الفترة المحددة!ینایر.  29-13 -قم باختیار المدرسة المرغوب بھا من خالل الخدمة االلكترونیة 
ثاني. سجل اختیاراتك على الموقع  كاختیارواحدة كاختیار أول وأخرى  -ا وتسجیل االختیار بشكل فعلي. كما یمكن اختیار مدرستین یجب على أولیاء األمور اختیار المدرسة المرغوب بھ

 ینایر.  29-13خالل الفترة  إلى الخدمة االلكترونیة الخاصة باختیار المدرسة المرغوب بھاتجد ھنا الوصلة  linkoping.se/grundskolaااللكتروني: 

 لم تقوموا باختیار فعلي ... إذا
ترغبون في الحصول على  أنكموفقا القتراح البلدیة. ونفھم في ھذه الحالة إذا لم تقوموا بأي اختیار فعلي وتسجیل االختیار في الخدمة االلكترونیة سوف یحصل الطالب على مكان في مدرسة 

 ونیة یعادل اختیار فعلي للمدرسة المقترحة.المكان في المدرسة المقترحة. عدم اإلجابة ضمن الخدمة االلكتر

 ھل لدیكم رغبة معینة؟
 یقوم ولیا األمر سویة بعمل اختیار فعلي لھذه المدرسة. أوفي الرسالة، یجب في ھذه الحالة غیر المقترحة  أخرىإذا رغب طفلك في دخول مدرسة 

 إذا كان ھناك أماكن متوفرة في مدرسة ما ...
 تستقبل طالب آخرین. أنتم استقبال جمیع طالبھا یمكن لھذه المدرسة  أنفرة في المدرسة المقترحة بعد إذا كان ھناك أماكن متو

 متوفرة: أماكنھناك نوعین من األولویة إذا كانت ھناك 
یدرس األخ/األخت في المدرسة  أنیجب  بسبب وجود أخ/أخت األولویةیستقبل فیھا. من اجل الحصول على  أنإذا كان للطفل أخ/أخت في المدرسة المرغوب بھا یمثل ھذا حق أولویة للطفل 

 .2017/2018المرغوب في عام 
 في االستقبال. إذا كان ھناك طالبین على نفس البعد من األولویةمتوفرة في المدرسة فإن المسافة بین المدرسة ومنزل الطفل التي ستقرر  أماكن. إذا كان ھناك مبدأ القربأولویة تسمى  تأتيبعدھا 

 عن الذي سجلھا على أنھا اختیار ثاني. األولاالختیار  أنھاالمدرسة سوف یفضل الطالب الذي سجل رغبتھ في ھذه المدرسة على 

 ما ھي القواعد الساریة؟ -أماكن في المدارس الخاصة 
 المدارس الخاصة لھا قواعد استقبال خاصة بھا.

 linkoping.se/grundskolaنفسھا،  المدارس الخاصة توجد معروضة على الصفحة االلكترونیة
 مع تحفظ في حال حدوث أخطاء محتملة في سجالت البلدیة الخاصة بالعقارات والنسمات أو تغیرات ذات أھمیة بخصوص رغبة الطالب في المدرسة. * 

 

 

 المدرسة المقترحة لطفلك:
 یذھب الطفل إلى ھذه المدرسة ... أنإذا كنت ترغب في 

 في الخدمة االلكترونیة. یحصل طفلك على المكان في ھذه المدرسة بشكل تلقائي. ل أي شيءعم على... ال تحتاج 

 إذا حصلت على عدد من االقتراحات عن مدارس في المناطق القریبة ...
على الخدمة االلكترونیة في الموقع: بعمل اختیار فعلي  سویة األمر ولیا... إذا رغبت بأن یذھب طفلك إلى واحدة من ھذه المدارس على وجھ الخصوص یجب أن یقوم 

linkoping.se/grundskola 

 یذھب الطفل إلى مدرسة أخرى ... أنإذا كنت ترغب في 
 linkoping.se/grundskolaبعمل اختیار فعلي على الخدمة االلكترونیة في الموقع:  سویة األمر ولیایجب أن یقوم ... 

 
 .2017ینایر  29-13الخدمة االلكترونیة من اجل اختیار المدرسة المرغوب بھا متوفرة من 



 معلومات خاصة
 التوجھ اللغوي في مدرسة آتالس سكوالن 

الطالب في المرحلة االبتدائیة یحصلوا  أنني تعمل المدرسة بتوجھ لغوي مما یعمدرسة في منطقة جارنیسون تستقبل الطالب من الصف التمھیدي إلى الصف السادس األساسي.  آتالس سكوالن
كمادة اختیار اللغة. الطالب الذین نسیة واالسبانیة على فرصة للعمل بإلھام لغوي باللغة اإلسبانیة ضمن إطار اختیار الطالب. من الصف الرابع األساسي یتاح للطالب فرصة دراسة اللغات الفر

لطالب ویة في دخول برنامج التوجھ اللغوي في المدرسة األساسیة من الصف السابع في مدرسة إیلسا براندسترومس. ھذا یعني في نھایة المطاف أن الدیھم األول آتالس سكوالنیدرسون في مدرسة 
 بعد االنتھاء من المدرسة األساسیة قد درس أول فصال دراسیا في مستوى المدرسة الثانویة في واحد من اللغات المذكورة.

 

 دیات األخرىالطالب من البل
قید النفوس أنھم من سكان لینشوبینغ لدیھم دائما الطالب من البلدیات األخرى لدیھم الفرصة في التقدم بطلب من أجل الحصول على مكان في مدرسة في لینشوبینغ، ولكن األطفال المسجلین في 

 األولویة.
 

 linkoping.se/grundskolaتسجیل الدخول إلى الخدمة االلكترونیة في الموقع 

 كیف تقوم بتسجیل الدخول إلى الخدمة االلكترونیة؟
 .”Önskemål om skola”. اختر الخدمة االلكترونیة حساب المواطن االلكتروني من خالل الرسائل الرقمیةمن اجل تسجیل الدخول علیك استخدام الھویة االلكترونیة أو 

 الھویة االلكترونیة أو 
 یعمل ھذا؟ كیف -حساب المواطن االلكتروني 

 مثال الھویة االلكترونیة المتنقلة تحصل علیھا بمساعدة مصرفك االلكتروني. االلكترونیة الھویة
 .إلى جوالك ھو بدیل لتسجیل الدخول إلى الخدمات االلكترونیة لبلدیة لینشوبینغ الرقمیة الرسائل خالل من االلكتروني المواطن حساب

 من األیام العادیة. 2-1ترسل رسالة بكلمة السر إلى عنوان قید النفوس المسجل فیھ، خالل ن االلكتروني حساب المواطعند التسجیل للحصول على 
 linkoping.se/grundskolaتوجد على الموقع  حساب المواطن االلكتروني من خالل الرسائل الرقمیةمعلومات عن كیف تحصل على وتستخدم 

 خدمة النقل المدرسي؟ علىھل یحتاج طفلك 
 الكتیب الخاص بالنقل المدرسي في البلدیة توجد معلومات وقواعد بخصوص النقل المدرسي وبطاقة الحافلة في حال اختیار مدرسة. في

 .linkoping.se/skolskjutsكتیب النقل المدرسي یوجد على الموقع االلكتروني 

 ھل لدیك المزید من األسئلة بخصوص اختیار المدرسة؟
 مركز بیریا او مركز شاغتورب أو في المكتبة العامة في لینشوبینغ. سئلة اتصل بمكتب المواطنین فيإذا كان لدیك أزیارة: 

 skolval@linkoping.se برید الكتروني:
 (المقسم) 00 60 20 - 013 اتصل ھاتفیا:

 رسالة عبر البرید العادي إلى :  أرسل
Linköpings kommun  
Utbildningskontoret  

581 81 Linköping  
 ”Önskemål om skola”علم الظرف من خالل كتابة: 

 

If you don’t understand the text in this letter… 
… you can visit our website for full translation in English, Arabic or Somali - linkoping.se/grundskola 

 

Haddaadan fahmeyn … 
… fadlan gal boggeenna internetka oo halkaa ka akhriso tarjumid buuxda oo luqado kale duwan ah sida engiliiska, carabiga ama -soomaaliga. 
linkoping.se/grundskola 
 

 تذكر!
 في حالة اختیار مدرسة خاصة او بلدیة.  linkoping.se/grundskolaفي الموقع  الخدمة االلكترونیةیمكنك استخدام 
 ویوافقا على االختیار في الخدمة االلكترونیة. األمر سویةولیا یجب أن یتفق 

 .2017ینایر  29الموعد األخیر الختیار المدرسة ھو 
 (المقسم) 00 60 20 - 013توجھ إلى اقرب مكتب مواطنین. كما یمكنك االتصال بمكتب التعلیم على ھاتف رقم:  ھل تحتاج إلى مساعدة؟

 
 مع أطیب التحیات

 رئیس التعلیم Lars Rejdnellالرش ریدنیل / 
 بلدیة لینشوبینغ

 

linkoping.se 


