در حالت عادی مکاتب هم اطفال صنف  ۶و والدین آنها را برای کسب اطالعات
جهانگی
قبل از رشوع صنف  ۷دعوت به مالقات یم کنند .اما در طول دوران بیماری
ر
جلوگیی از بیماری های عفون در
مسئولی
فعیل مکاتب با توجه به پیشنهادات
ر
ر
داالرنا ،موسوم به ) Smittskydd Dalarna( :این امکان را ندا رند که والدین را به
مالقات های حضوری دعوت کنند .مکاتب در عوض معلومات واضحی از طریق
ر
منتش خواهند کرد .مشخصات تماس مدیرها و معاون
صفحه،www.falun.se :
ر
منتش خواهد شد .سواالت خود را حتما با این
همچنی در این معلومات
مدیرها
ر
ی
اطالعان به این انتشار رنی اضافه خواهد شد.
مسئولی مطرح کنید .یک برگه
ر

ن
تعیی مکتب برای صنف ۷
اگر در حال حاظر به مکتب "بریتسارو سکوالن" (،)Britsarvsskolan
طفل شما ُ
"مونتسوری سکوالن"
)،
Hälsinggårdsskolan
(
سکوالن"
ردس
گ
"هلسینگ
ِ
ِ
میود
( )Motessoriskolanیا
"سوردسشو سکوالن" ( )Svärdssjöskolanر
ِ
عیل خود رشوع خواهد کرد ،بنا بر این
مطمئنا در صنف  ۷درس خود را در مکتب ِف ِ
الزم نیست درخواست نامه تحویل دهید .شاگردان دیگر بدون تحویل درخواست
نامه ،طبق جدول زیر و به ترتیب ارجحیت به مکاتب مختلف تقسیم بندی یم شوند.

درخواست
اگر با انتخاب مکتب طبق این جدول راض نیستید ،یک درخواست نامه پر کنید.
این امر مربوط به شما رنی یم شود که طفل تان به مکتب خصوض ()privatskola
همچنی
یم رود یا مکتب وی در کمون دیگری جز "فالون" ( )Falunقرار دارد و
ر
میخواهید که طفل تان در یک مکتب متعلق به کمون درس بخواند .شما از طریق
همچنی یک انتخاب دست
درخواست نامه انتخاب دست اول ،انتخاب دست دوم و
ر
سوم نوشته کرده یم توانید .درخواست نامه از طریق ،www.falun.se :امکان
پذیر یم باشد .لینک های این صفحه:
 -لینک تحصیالت و خدمات کودک یاری،)Utbildning & barnomsorg( : -مکتب ابتدان )Grundskola( :و در مرحله بعد، -انتخاب مکتب کمون برای رشوع صنف  ۷را کلیک کنیدVal av kommunal( :.)skola inför årskurs 7

آخرین تاری خ تحویل درخواست نامه به کمون فالون و اداره آموزش و پرورش اطفال
( ۱ )Barn- och utbildningsförvaltningenبرج  )1 februari( ۲یم باشد.
مسئولی نرسد .ما
درخواست نامه را به موقع روان کنید که دیر به دست
ر
مسئولیت تعویق خدمات ی
گییم.
پست را به عهده نیم ر

برنامه ریزی و ترتیب ارجحیت برای انتخاب مکتب ،ضمن رسیدن به
ظرفیت حد ر
اکث:
 -۱شاگردانی که در مکتب فعلی ،متعلق به مدیریت صنف  ۷تا )högstadiet( ۹
میباشند( :جدول زیر را مطالعه کنید).
 -۲شاگردانی که در کمون فالون ثبت احوال می باشند.
 -۳شاگردان دیگر
اگر رشایط متشابه ربی چند شاگرد وجود داشته باشد ,قرعه ر
کش خواهد شد.

تایید دریافت درخواست نامه

اگر آدرس پست ی
الکیونییک ( ) e-postخود را در درخواست نامه نوشته باشید،
از طریق پست ی
الکیونییک مطلع خواهید شد که درخواست نامه به دست ما
رسیده است.

ن
تعیی مکتب
جواب
تعیی مکتب قبل از تاری خ  ۱برج  ) 1 mars( ۳از طریق نامه به آدرس
جواب ر
ی
احوال طفل روان خواهد شد.
پست ثبت
ِ

"گوستاف مالم ِبرگ" ()Gustav Malmberg
رئیس واحد مکاتب ابتدایی و مکاتب ابتدایی ویژه

سازماندگ و بخش بندی
مکتب فعیل (صنف )۶

صنف  ۷تا ۹

"بیورس سکوالن اف" ،)Bjuråsskolan F6( "۶.گریکسبو سکوالن" (" ،)Grycksboskolanبیورس سکوالن" ( )Bjuråsskolanصنف  ۷یا ۹
گمیا سکوالن ()Sågmyraskolan
س ر

"سلتا سکوالن" ("ُ ،)Slättaskolanا ی
سیا سکوالن" ()Östra skolan
ِ

"بریتسارو سکوالن" ()Britsarvsskolan

ُ
"ه
لسینگیگس سکوالن" (" ،)Helsingbergsskolanویکا " ِهلسینگ گردس سکوالن" ()Hälsinggårdsskolan
"هوشو سکوالن" (ِ ،)Hosjöskolan
ِ

سکوالن" ()Vikaskolan

"لیلیانس سکوالن" (" ،)Liljansskolanلینگ ِهدس سکوالن" (" ،)Linghedsskolanرون
"سوردسشو سکوالن" ()Svärdssjöskolan
ِ

دالس سکوالن" (" ،)Rönndalsskolanسوند بورنس سکوالن" (" ،)Sundbornsskolanتفتا
سکوالن" ()Toftaskolan

"اسپه بودا سکوالن" (" ،)Aspebodaskolanفرمت سکوالن" (" ،)Främbyskolanگرووریس "و ی
سیا سکوالن" ()Västra skolan
ِ ِ
ِ
سکوالن" (" ،)Gruvrisskolanسدرا سکوالن" ()Södra skolan
نمی تلفون۰۲۳ – ۸۳ ۰۰۰ :
کمون فالو ( – )Falu kommunاداره آموزش و پرورش اطفال (ِ – )Barn- och utbildningsförvaltningen

