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 والثاني والثالث على التوالي. األول باالختيار باإلدالءعليك  في المعتاد فان المدارس ترحب بالتالميذ في الدورة 
 falun.seاالستمارة موجودة على  لقاء إجراءوحاضنيهم من أجل  6الدراسية السنوية 

 Utbildning&barnomsorg-Grundskola–   ـ                 المعلومات حيث الشروع في الدورة الدراسية 
     7val av kommunal skola inför årskurs  بيد أنه وبسبب الظروف السائدة حيث . 7السنوية  

 مديرية شؤون األطفال  إلىيكون الطلب قد وصل  أنيجب   الحاضنين استدعاءالجائحة المنتشرة، فال يمكن 
 .فبراير شباط 1 أقصاهفي موعد  Falunوالتعليم في بلدية   االلتقاء بهم من أجل تقديم المعلومات وفقا إلى

 كي يكون في متناولقْم بإرسال الطلب في وقت مناسب   .Dalarnaللتوجيهات القادمة من وقاية العدوى 
 لن نكون مسئولين عن أي تأخير بسبب  يدنا في الوقت المحدد.  فان المدارس سوف تقدم المعلوماتوبدال من ذلك 

 البريد.  مع اإلدالء  falun.seعبر الموقع االلكتروني 
 ببيانات االتصال بالمدراء ومساعدي المدراء

       األماكنفي معاملة تحديد  األولوياتالروتينيات وترتيب   سوف يكون عليهم. سئلتكمأحيث بإمكانكم طرح 
  السعة القصوى. إلىلدى الوصول               هناك كتلوجا مرفقا بالمرسال.

مدرسة المرحلة العليا             إلىالتالميذ الذين ينتمون تنظيميا   1
  انطالقا من الوضع المكاني اآلني )انظر الجدول أدناه(

 Falunالتالميذ المسجلون في بلدية   2   7الوضع المكاني للسنة الدراسية 

 التالميذ اآلخرون  Britsarvsskolan،  4ي له مكانه اآلني في ذال إن

Hälsinggårdsskolan ،Montessoriskolan هناك ظروف متساوية بين التالميذ، فان القرعة تما كان إذا  أو 
Svärdsjöskolan ستقرر ذلك.  يكون له مكانه المضمون سوف 

 في مدرسته الحالية، وعليه 7السنة الدراسية في 

  على استالم الطلب التأكيد  أما تقديم طلب بهذا الخصوص. إلىفال يحتاج  
 سوف يأتيك التأكيد على وصول الطلب عبر البريد االلكتروني  التالميذ اآلخرون فيكون وضعهم في المكان 

 تكون قد أدليت بعنوانك االلكتروني لدى تقديم  أنبشرط    وانطالقا من  أدناهالمدرسي وفقا للجدول 
 الطلب.  الروتين المتبع والتنسيق التفضيلي الخاص

 بالوضع المدرسي ومن دون تقديم أي طلب.
 استالم الرد بخصوص المكان المخصص       

   إلىرسالة بريدية  مارس آذار 1 أقصاهاسوف تستلم في مدة       تقديم طلب 

 حيث عنوان السجل المدني للطفل تتضمن اسم المكان   آخر غير الذي  انكمي ما كنت ترغب ف إذا
 المدرسي المخصص له.  ومأل، عليك تقديم طلب في الجدولهو مكتوب 

 حتى يشملهذا  إن االستمارة الخاصة بذلك.
 Gustav Malmberg  مقعد في  أوالذي له مقعد في المدارس الحرة  

 للمدرسة االبتدائية والمدرسة األنشطةالمسئول عن  الرئيس  ويرغب في مقعد Falunغير بلدية  أخرىبلدية 
 الخاصة  .7في مدرسة تابعة للبلدية حيث السنة الدراسية 

  
 

 



  التقسيم التنظيمي                                                                                                                                                
 

(                                       6المقعد الدراسي اآلني )السنة الدراسية        7ـ9السنة الدراسية      

BjursåsskolanF6,Grycksboskolan,Sågmyraskolan Bjursåsskolan7–9 

Slättaskolan,Östraskolan Britsarvsskolan 

Hosjöskolan,Hälsingbergsskolan, Vikaskolan Hälsinggårdsskolan 

Liljansskolan,Linghedsskolan,Rönndalsskolan,Sundbornsskolan,T

oftaskolan 

Svärdsjöskolan 

Aspebodaskolan,Främbyskolan,Gruvrisskolan,Södraskolan Västraskolan 
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