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 «یمکتب ْصنف پیش»شامل شدن در  برایانتخاب مکتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صورت در مکتب تعیین برای  معمول اولیت و هاروتین

 :مکتب ظرفیت حداکثر به رسیدن
 حوزٔه اصلی آن مکتب.به متعلق  متعلمین. 1

 .اند شده ثبت احوال نفوس کمون فالونکه در  متعلمینی. 2

 متعلمین دیگر.. 3

موضوع به قرعه شته باشد، وجود دا متعلمینبین  مشابهاگر شرایط 

 کشی تعیین می گردد.

 طفل تعیین مکتب مربوط بهجواب 

قبل ازتاریخ اول فبروری از طریق مکتوب، خبر تعیین مکتب به 

 آدرسی که طفل به آن ثبت احوال شده، به شما داده می شود. 

 (fritidshem)درخواست شمول به مرکز تفریحات سالم  

ا  پس از روز درسی داشتیذ، مراکز تفریحات سالم اگر نیاز به مراقبت پیش وی

 .وجود دارد، که برای شمول به آن باید فیس پرداخت کنید

شود. پس ازاینکه مراکز تفریحات سالم از تاریخ دوم ماه اوگوست باز می

جواب تعیین مکتب را گرفتید، درخواست شمول به مرکز تفریحات سالم را در 

 اده می توانید.را انجام د falun.seوبسایت 

برای شمول به مرکز تفریحات سالم صف ویا نوبت گرفتن الزم  

 نیست. 

 درخواست کارت سرویس مکتب
، حق دریافت کارت سرویس را یمکتبکودکان شامل در صنف پیش

به شرط اینکه فاصلهٔ آدرسی که در آن ثبت احوال شده  داشته باشندمی

بیشتر باشد. اگر مکتب غیرازهمان ، دو کیلومتر یا اند با مکتب تعیین شده

مکتبی که به آن متعلق هستید انتخاب کنید، شاید این حق را نداشته باشید، حتی 

 اگر فاصلٔه آن از منزل شما بیشتر باشد.

توانید. مدت تقاضا کرده می falun.seکارت سرویس را در وبسایت کمون 

 آپریل می باشد.  ۹مارچ الی  ۲۲تقاضا 

 ی فالون بسیار خوش آمدید!به مکتب ابتدائ

 گوستاف مالمبری

 ابتدائی و استثناییرئیس مکاتب 

 

   

، قدم اول مکتب ابتدائی می باشد. هدف فعالیت آن این یمکتبصنف پیش

قرار یادگیری خود مورد تشویق در پروسهٔ رشد و هر طفل  است که

کن کشور سویدن بوده، برای هر کودکی که سا یمکتبصنف پیشْ  .بگیرد

باشد. سالگی برسد، اجباری میاز سمستر خزانی همان سالی که به شش

های مکتب و در تماس نزدیک با بقیهٔ صنف یمکتبکار صنف پیش

 گیرد.مرکز تفریحات سالم، انجام می

 
مسئولیت گیرد. ساعت در بر می ۲۰هر هفته حد اقل  ی،مکتبصنف پیش

  هر مکتب است.  بااوقات دقیق آن تقسیم
 

سوال داشتید، یا برای فرزند خود  استثنایی درمورد فعالیت مکتب اگر
خواستار جایی در مکتب استثنایی هستید، با مدیر مکتب استثنایی تماس 

 بگیرید: 
anette.ekskog@falun.se 

 
ت از والدین به ها امکانیت دعودر وضعیت موجود پاندمی جهانگیر، مکتب

جلسات جهت آگاهی )چنانکه درحالت عادی قبل از انتخاب مکتب و شامل 
. به  جای آن، داشته باشدنمیمعمول است(  یمکتب ْشدن در صنف پیش

منتشر خواهد ساخت، تا  falun.seها معلومات واضح را در سایت مکتب
ها یا سوالپذیر بوده، تشریح کند. اگر فعالیت خود را تا جاییکه امکان

نظرهایی داشتید، با مدیران و معاونین تحصیلی مکاتب به تماس شده 
 توانید.می
 

 درخواست
اگر طالب جایی در مکتب کمونی هستید گزینهٔ اول، دوم، و سوم  خود را  

 Val av skola och begäran om” در فورم ضمیمه شده 

skolplacering” دیسمبر به دست  ۱۵پُری کنید. این فورم باید تا خانه
 Falu kommun, Barn- ochکمون فالون رسیده باشد که عنوان آن: 

utbildningsförvaltningen, 79183 Falun  است. اگر به مکتب
اید، و به مکتب کمونی نیز درخواست مستقلی درخواست داده و شامل نشده

عیین های ما در تها و ترتیب اولیتنداده اید، برای شما جایی طبق روتین
 مکتب، داده خواهد شد.

 

مکتب کمونیبرای شمول فرزند شما در   

دیسمبر  ۱۵ تاباید   

تان به دست ما برسددرخواست  
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