
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اختيار المدرسة ا

 

 

 

 

في التعامل مع تحديد المقعد  األولويةوترتيب  الروتين

بخصوص  أقصىحد  إلىالمدرسي لدى الوصول 

  : اإلمكانية

المدرسة الثانوية  إلىينتمون التالميذ الذين  .1

انظر )انطالقا من المقعد المدرسي الحالي 

 (الجدول أدناه

مدرسة التنسيب أي  إلىالذين ينتمون  التالميذ .2

التي يكون مقاعدهم فيها انطالقا من منطقة 

 القبول جغرافيا

  Falunهم في سجل نفوس بلدية  الذينالتالميذ  .3

 اآلخرونالتالميذ  .4

           

بين الطالب، فان  متساويةأو الشروط كانت الظروف  إذا

  .يتم وفقا للقرعة األمر
 

 الطلب استالمالتأكيد على 
وصول  يؤكدسوف تستلم تصريحا عبر البريد االلكتروني 

بشرط أن تكون قد أدليت ببريدك االلكتروني  إليناالطلب 

 .ضمن الطلب

 

 جواب أو إخطار بخصوص التنسيب المدرسي
حيث عنوان الطفل وفقا لسجل  إلىسوف تستلم رسالة 

 أوجوابا متضّمناً مارس،  1 أقصاهاالنفوس في مدة 

 .إخطارا بخصوص التنسيب المدرسي

     

Gustaf Malmberg 

للمدرسة االبتدائية والمدرسة  األنشطةرئيس شؤون 

 الخاصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Bjursåsskolanالذي له في الوقت الحاضر مقعد في إن
Britsarvsskolan,Hälsinggårdsskolan,      

Montessoriskolan أو Svärdsjöskolan  يُضمن له
وذلك في مدرسته  ،7أي مقعد في الدورة الدراسية  مكان

بالنسبة للتالميذ  أما. تقديم طلب وتسليمه إلىوال يحتاج  الحالية

 أدناهسوف يكون مقعدهم المدرسي وفقا للجدول  فإنهماآلخرين، 
ذات العالقة  باألفضليةبالترتيب المتعلق انطالقا من الروتين الخاص 

 .بتخصيص المقاعد المدرسية من دون تقديم أي طلب بهذا الشأن

بخصوص القرار  واإلرشادتحصل على التوجيه  أن اجلإنه ومن 
حيث . نقوم بتنظيم لقاء معلوماتي بهذا الشأن فإنناالذي تتخذه، 

ن فكرة عامة حول النشاط ويهناك بمستطاعك توجيه األسئلة وتك
مترجم، ما عليك إال باإلبالغ  إلىما كنت تحتاج  إذا .ذي العالقة

 .عن األمر في الوقت المناسب

 

 تقديم الطلب
وفقا للجدول  أخرىما كنت راغبا في مقعد في مدرسة  إذا

 إن. ، عليك مأل استمارة تقديم طلب بهذا الخصوصأدناه

ذوي المقاعد في مدرسة حرة أو  أيضاهذا األمر يشمل 

 فالون  غير بلدية أخرىلديه مقعد مدرسي في بلدية من 

ويرغب في مقعد دراسي في مدرسة تابعة للبلدية حيث 

 األول باالختيارسوف تُدلي  .7الدورة الدراسية السنوية 

  : على استمارة الطلب .ثم الثاني ثم الثالث على التوالي
falun.se–Utbildning&barnomsorg–Grundskola– 

Valav kommunal skola inför årskurs 7. 

 
 Falu kommun, Barn ochحيث إلىيتم إرسال الطلب 

utbildnings- förvaltningen   1وذلك في مدة أقصاها 
نحن ال نتحمل مسئولية . الطلب في وقت مبكر بإرسالقْم . فبراير

 .كون البريد يستغرق وقتا أطول مما هو متوقّع

 

falun.se/ 

7اختيار المدرسة ضمن الدورة الدراسية السنوية   



 

  التقسيم التنظيمي                                                              

 (6الدورة السنوية )المقعد المدرسي الحالي   7ـ9الدورة السنوية   

Bjursåsskolan Grycksboskolan,Sågmyraskolan 

Britsarvsskolan Slättaskolan,Östraskolan 

Hälsinggårdsskolan Hosjöskolan,Hälsingbergsskolan, Vikaskolan 

Svärdsjöskolan  Liljansskolan,Linghedsskolan,Rönndalsskolan,Sundbornsskolan, 
Toftaskolan 

Västraskolan  Aspebodaskolan,Främbyskolan,Gruvrisskolan,Södraskolan 
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