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 2017/18اختیار المدرسة بخصوص السنة الدراسیة 
 7الصف األساسي 

. ینتظركم وقت مثیر للغایة! بموجب قانون التعلیم یحق لآلباء واألبناء اختیار المدرسة ویحق لكم اختیار 2017في خریف  األساسي السابعصف الكل والد لطفل سیبدأ في ھذه الرسالة یستلمھا 
 . في ھذه الرسالة سوف نعلمكم عن القواعد الرسمیة والمواضیع العملیة الخاصة بھذا األمر. مدرسة خاصة أومدرسة بلدیة 

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

 تصال بالمدارس. كما توجد جمیع البیانات لال

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

 ترح على طفلك . مدرسة أو أیة مدارس سوف تق

 انتبھ إلى الفترة المحددة!ینایر.  29-13 -قم باختیار المدرسة المرغوب بھا من خالل الخدمة االلكترونیة 
ثاني وكاختیار ثالث. سجل  اختیاركواحدة كاختیار أول وأخرى  -بدائل  3یجب على أولیاء األمور سویة مع طفلكم اختیار المدرسة المرغوب بھا وتسجیل االختیار بشكل فعلي. كما یمكن اختیار 

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

 إذا كنتم راضین على االقتراح أدناه بخصوص المدرسة ...
 عمل أي شيء في الخدمة االلكترونیة. یحصل طفلك على المكان المدرسة المقترحة بشكل تلقائي. إلىى المدرسة المقترحة فال تحتاج إذا كنتم راضین عل

 **عدم اإلجابة ضمن الخدمة االلكترونیة یعادل اختیار فعلي للمدرسة المقترحة.  *

 ھل ترغبون في الحصول على مدرسة أخرى غیر المقترحة؟
 بعمل اختیار فعلي لھذه المدرسة. سویة األمر ولیایقوم  أوغیر المقترحة في الرسالة، یجب في ھذه الحالة  أخرىفي دخول مدرسة إذا رغب طفلك 

 

 ما ھي المبادئ التي تتحكم في القبول؟
 للمدرسة المقترحة. ***توزع األماكن في المدارس على الطالب الذین قاموا باختیار فعلي  - المدرسة المقترحة

 تستقبل المدرسة اآلخرین من الطالب. عندھا یوجد مبدأین یتحكما في القبول: أنفي المدرسة عندما یحصل الجمیع على المكان المقترح یمكن  أماكنذا كان ھناك إ
اختار المدرسة كاختیار ثاني، بعدھا یحین الوقت لقبول من اختار  على ھذا االختیار. ثم ھناك أماكن لمن یحصلوااالختیار األول. جمیع الطالب الذین قاموا باختیار مدرسة كاختیار أول سوف 

 linkoping.se/grundskolaللمدرسة المرغوب بھا على الموقع  تقوموا بتسجیل االختیار أنلھذا من المھم المدرسة كاختیار ثالث حسب توفر األماكن. 
 سة كاختیار أول تنطلق المدرسة من تطبیق مبدأ القرب. إذا لم تتوفر األماكن الكافیة لجمیع الطالب الذین اختاروا المدر

 المسافة بین المدرسة ومنزل الطفل. یتم قبول الطالب الذي یسكن أقرب إلى المدرسة. یطبق على أساس  مبدأ القرب
 رة أعاله. وبعدھا یتم قبول من اختاروا المدرسة كاختیار ثالث.بعد ھذا التقسیم یتم توزیع األماكن للطالب الذین اختاروا المدرسة كاختیار ثاني بموجب المبادئ نفسھا المذكو

 9-7في مدرسة یتوفر فیھا المراحل األساسیة  6إذا كان طفلك یدرس في مرحلة الصف األساسي 
ك ولكن یحق للطالب أیضا أن یبدا في المدرسة القریبة على سوف تقترح المدرسة قبول طالبھا، یحق للطالب أن یستمر في تعلیمھ ھنا 9-7إذا توفر في مدرسة الطفل صفوف المرحلة األساسیة 

 linkoping.se/grundskolaعنوان منزلھ المسجل في قید النفوس ولھذا فمن المھم ان تقوقموا سویة باختیار المدرسة المرغوب بھا على الموقع: 

 ما ھي القواعد الساریة؟ -أماكن في المدارس الخاصة 
 linkoping.se/grundskolaالمدارس الخاصة توجد معروضة على الصفحة االلكترونیة نفسھا،  استقبال خاصة بھا. المدارس الخاصة لھا قواعد

 
 جدیدة أماكنعلى زیادة االھتمام في الحصول على أماكن في مدارس المرحلة المتوسطة المركزیة. عند توفر  Önskemål om skolaاإلحصائیات من بینت نتائج  * 
 رغبات الطالب. عدد مقدمي الطلبات یتغیر من سنة ألخرى. كما تتغیر مقدرة المدارس على استقبال الطالب. رتتغی أنیمكن  
 وعندھا یستخدم مبدأمقترحة. ھذا یعني عدم إمكانیة توفر األماكن في المدرسة المقترحة. إذا حدث ھذا األمر سیتم توفیر أماكن للطالب في مدرسة أخرى غیر المدرسة ال 
 ب.القر 
 ، إذا كانت ھناك رغبة في اختیار واحدة من ھذه Elsa Brändströms skolو Folkungaskolanلدیھم مدرستین مقترحتین  Rydالطالب من سكان منطقة  ** 

 المدارس یجب تسجیل اختیار فعلي في الخدمة االلكترونیة. 
 المقترحة.عدم اإلجابة في الخدمة االلكترونیة تعادل اختیار فعلي للمدرسة  *** 



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

 .*عمل أي شيء في الخدمة االلكترونیة. یحصل طفلك على المكان في ھذه المدرسة بشكل تلقائي  إلى... ال تحتاج 

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

 ھل یرغب طفلك في التقدیم على مدرسة ذات توجھ أو طابع معین؟
 linkoping.se/grundskolaفي الموقع:  اختیار فعلي على الخدمة االلكترونیةبعمل  سویة األمر ولیایجب أن یقوم ... 

 

 لصفوف ذات الطابع الخاص، تعلیم ذا طابع معین والتوجھ اللغويعن ا
 ما ھي المبادئ التي تتحكم في القبول في الصفوف ذات الطابع الخاص لمرحلة الصف السابع األساسي؟
عھم لالمتحانات الخاصة. الطالب الذین یحصلون على أفضل توجد في بعض المدارس صفوف ذات طابع خاص تستقبل طالب المرحلة الصف السابع األساسیة من كافة أنحاء البلدیة بعد خضو

 النتائج یتم قبولھم بغض النظر عن عنوان سكنھم. ھذه الصفوف في لینشوبینغ ھي التالي:
 Berzeliusskolans idrottsprofilالریاضة البدنیة  ▪
 Ekholmsskolans fotbollsprofilكرة القدم  ▪
 Folkungaskolans dansprofilالرقص  ▪
 كرة القدم وكرة الھوكي األرضي والھوكي على الجلید والتزحلق على الجلید والسباحة والتنس والرقص  ▪

Arenaskolans fotbollsprofil, innebandyprofil, ishockeyprofil, konståkningsprofil,  
simprofil, tennisprofil, dansprofil 

 Ånestadsskolans handbollsprofilكرة الید  ▪

 Ånestadsskolan و Berzeliusskolanم ذا طابع معین في مدارس تعلی
التعمق في  Berzeliusskolanیقدم الطلب إلى ھذه الصفوف مباشرة إلى المدرسة، انظر الموقع االلكتروني لكل مدرسة. تقدم مدرسة تقوم ھذه المدرسة بتجربة القبول على المستوى الوطني. 

 التعمق في علوم االجتماع والقبول یتم بعد الخضوع لالختبارات.  Ånestadsskolanا تقدم مدرسة یاء وعلم األحیاء بینموالفیزیاء والكیم مادة الریاضیات
 linkoping.se/grundskolaلمزید من المعلومات بخصوص تقدیم الطلب توجھ إلى الموقع: 

  Elsa Brändströmsفي مدرسة  9-7صفوف المرحلة 
كاقتراح من اجل االستمرار في التعلیم ذا التوجھ اللغوي. المدرسة یمكن تقدیم الطلب إلیھا من  Elsa Brändströms skolaعلى مدرسة  Atlasskolanدرسة في م 6سوف یحصل طالب الصف 

 أواالنكلیزیة (في الوقت الحالي اللغة الفرنسیة أو االسبانیة  بدون التوجھ اللغوي. التوجھ اللغوي یتضمن أن یدرس الطالب لغتین إضافیتین ما عدا اللغة أوقبل جمیع الطالب وتقدم التدریس مع 
ما عدا اللغة االنكلیزیة في الصف السادس األساسي. في حالة زیادة مقدمي الطلبات عن األماكن المتوفرة  أخرىیكون قد درس لغة  أناأللمانیة). من اجل أن یختار الطالب التوجھ اللغوي یجب 

 القرب. مبدأبق \سوف نط
 



 

 ینایر 29-13 -قم باختیار المدرسة المرغوب بھا من خالل الخدمة االلكترونیة 
 انتبھ إلى الفترة المحددة!ینایر.  29-13كل ما تحتاجھ من أجل اختیار المدرسة المرغوب بھا 

إذا كنت ترغب في الذھاب إلى مدرسة ذات توجھ  االختیار بشكل فعليا یجب غیر المقترحة في ھذه الرسالة یجب أن تقوم بتسجیل اختیار فعلي. كم مدرسة أخرى اختیارإذا كنت ترغب في 
 تتوفر ھنا المعلومات عن كیفیة القیام باالختیار.  linkoping.se/grundskolaمعین غیر المدرسة المقترحة. قدم اختیارك على موقع البلدیة االلكتروني: 

 واختیار ثاني واختیار ثالث. أولكاختیار عندما تختار مدرسة اختر مدرسة  یمكنك تقدیم البدائل
إلى الخدمة االلكترونیة الخاصة باختیار المدرسة تجد ھنا الوصلة  linkoping.se/grundskola على موقع البلدیة االلكتروني: 2017ینایر  29-13في الفترة یمكنك القیام باختیارك 

 خالل ھذه الفترة. المرغوب بھا
یوقع الطرفان على الرغبات في الخدمة االلكترونیة. إذا وافق واحد فقط من ولیا األمر لن یتم قبول الطلب.  أنفي حالة االختیار الفعلي للمدرسة المرغوب بھا، یجب ن ولیا األمر متفقا یجب یكون

 وعندھا یتم قبول الطالب في المدرسة المقترحة في ھذه المدرسة. 
 تجلب معك ھویة شخصیة. أنتحتاج . *جة للمساعدة في ھذا الطلب، قم بزیارة واحد من مكاتب المواطنینأو إذا كنت في حا إذا لم تتوفر االنترنت لدیك

 
 األمور على رسالة تحتوي على معلومات عن أیة مدرسة قبل فیھا الطالب. كما توجد ھذه المعلومة متوفرة على الخدمة االلكترونیة. أولیاءسیحصل جمیع  2017في شھر مارس 

 مركز بیریا او مركز شاغتورب أو في المكتبة العامة في لینشوبینغ.لمواطنین موجودة مكاتب ا * 

 linkoping.se/grundskolaتسجیل الدخول إلى الخدمة االلكترونیة في الموقع 

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

 

 الھویة االلكترونیة أو 
 كیف یعمل ھذا؟ -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 لكترونياال المواطن حساب

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

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

 .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. إذا كان لدیك أسئلة اتصل بمكتب المواطنین فيزیارة: 

 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!
 بلدیة.  أوفي حالة اختیار مدرسة خاصة  linkoping.se/grundskolaفي الموقع  الخدمة االلكترونیةیمكنك استخدام 

 ویوافقا على االختیار في الخدمة االلكترونیة. ولیا األمر سویةیجب 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:  ساعدة؟ھل تحتاج إلى م ▪

 
 مع أطیب التحیات

 رئیس التعلیم Lars Rejdnellالرش ریدنیل / 
 بلدیة لینشوبینغ
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