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الهدف من هذا  إنفي المدرسة االبتدائية.  األولىإن الصف المدرسي التمهيدي هو الخطوة 

الصف المدرسي التمهيدي  إنالنشاط المدرسي هو تنشيط وتحفيز التعلّم والنمو لدى كل طفل. 

الذين يسكنون في السويد وذلك من الدورة الدراسية الخريفية حيث يبلغ  األطفالإجباري لجميع 

جنب  إلىفي الصف المدرسي التمهيدي يسير جنبا العمل  إن الطفل من العمر ست سنوات.

 ر.في المدرسة وكذلك دار الوقت الح األخرىوبتواصل قريب مع الدورات الدراسية 

بالنسبة لمن لديه . األقلعلى  أسبوعلكل ساعة  20يشتمل على  التمهيديالصف المدرسي  إن

الحصول على مكان أي مقعد لطفله في المدرسة المدرسة الخاصة أو يوّد  طحول نشا أسئلة

 anette.ekskog@falun.seالمدرسة الخاصة  ةالخاصة، عليه االتصال بمدير

الجائحة الحالية، فان المدرسة ليست لديها أية فرصة أو إمكانية كي تستضيف الحاضنين خالل 

تلك التي من المعتاد أن تتم قبل اختيار المدرسة وبداية من  اجل اللقاءات الخاصة بالمعلومات، 

سوف تكون لها معلومات واضحة وذلك على  المدارس أنبيد  الصف المدرسي التمهيدي.

إذا ما كانت . قدر اإلمكانتوصيف النشاط المدرسي  ، ذلك من أجلfalun.seالموقع االلكتروني 

 خواطر وأفكار، ما عليكم إال االتصال بالمدراء ومعاوني المدراء. أو أسئلةلديكم أية 
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 تقديم الطلب

مقعد في مدرسة تابعة للبلدية، فإنك سوف تقوم بمأل  أيما كنت تود الحصول على مكان  إذا

واالختيار الثاني واالختيار الثالث على التوالي،  األولالخانة الخاصة باالختيار حيث االختيار 

 "Val av skola och begäran om االستمارة هي وذلك على االستمارة الملحقة.

"omplacering تصل االستمارة  أنإعادة الوضع. يجب اختيار المدرسة والطلب حول  أي

، Falu kommun, Barn-och utbild-ningsförvaltningen, 791 83 Falun إلى

يحصل على  لم. إن الذي قام بتقديم طلب ولكنه األولديسمبر كانون  15 أقصاهوذلك في موعد 

بلدية، سوف مدرسة تابعة لل أية إلىمكان في وحدة من وحدات المدرسة الحرة ولم يقدم طلبا 

الخاص  األولويةفي المدرسة وفقا للروتينيات الخاصة بنا وكذلك نظام يتم تخصيص مكان له 

  بترتيب المكان في المدرسة.

 لدى بلوغ السعة القصوى:لمعالجة تخصيص المكان المدرسي  األولويةالروتين ونظام 

 تخصيص المكان أوالمدرسة الخاصة بترتيب  إلىينتمون التالميذ الذين  .1

 Falunالتالميذ الذين هم قد تم تسجيلهم في سجل النفوس في بلدية  .2

 التالميذ اآلخرون .3

ّدة. أوما كانت هناك ظروف  إذا  شروط معادلة بين التالميذ، فحينئٍذ تكون القرعة هي المحد 

 الجواب بخصوص المكان المخصص في المدرسة

على المكان في  الحصولفبراير شباط بخصوص  1 أقصاهاسوف تستلم جوابا في مدة 

 عنوان السجل المدني للنفوس الخاص بالطفل. إلىالمدرسة وذلك 

 مكان في دار الوقت الحرالطلب بخصوص  متقدي

دار الوقت الحر ذات الرعاية قبل وكذلك/أو بعد اليوم المدرسي، فهناك  إلىما كنت بحاجة  إذا

تستطيع تقديم طلب أغسطس آب.  2تفتح أبوابها من  الحردور الوقت  إنالرسوم المدفوعة. 

، عندما Falun.seمن اجل الحصول على المكان في دار الوقت الحر على الموقع االلكتروني 

طابور بالنسبة لدار تكون قد حصلت على الرد الخاص بالمكان في المدرسة. ليس هناك أي 

 الوقت الحر.

 



 بالحافلة/بطاقة الحافلةالنقل تقديم طلب بخصوص 

الحصول على  وكذلكفي الصف المدرسي التمهيدي لهم الحق في النقل بالحافلين  األطفال إن

بطاقة الحافلة التي تجيز لهم الركوب، وذلك فيما لو أن المسافة بين عنوان الطفل المذكور في 

 أماأكثر. سجل النفوس والمدرسة التي تم تخصيص المكان فيها كانت عبارة عن كيلومترين أو 

للحصول  مؤكدا بالنسبة األمر، فسوف لن يكون إليهالو انك اخترت مدرسةً غير التي تنتمي 

 المدرسة كانت أطول.  إلىالمسافة  أنعلى النقل بالحافلة حتى لو 

تقوم بتقديم طلب بخصوص النقل بالحافلة/بطاقة الحافلة عبر الموقع االلكتروني للبلدية 

Falun.se  ابريل. 9 إلىمارس آذار  22وذلك خالل الفترة الممتدة من 

 

 !Falunالمدرسة االبتدائية  إلىنرّحب بكم وبحرارة 

Gustaf Malmberg 

 رئيس شؤون المدرسة االبتدائية والمدرسة الخاصة

 

 

  


