
 
 إدارة الطفل والتعليم

 

  
 
 

 األطفال الذين سيبلغونإلى أولياء أمور 

 سنوات 6 سن

 

معلومات حول تقديم طلب الحصول على مكان تحضيرا للدخول 
 الدراسي في الصف التمهيدي

 

سن السادسة من عمرهم  نبلغوسيألطفال الذين اهذه المعلومات موجهة إلى أولياء أمور 

. ندعوكم اآلن إلى تقديم طلب الحصول على مكان دراسي وسيبدأون ارتياد الصف التمهيدي

، 2018أصبح الصف التمهيدي إلزامياً اعتباراً من خريف عام لطفلك في الصف التمهيدي. 

   وهو ما يعني أن الدراسة أصبحت إلزامية على األطفال الذين هم بسن ست سنوات.

 الطلب
/ يناير 15يتم تقديم الطلب للحصول على مكان في الصف التمهيدي في الفترة الممتدة بين 

المتوفرة على الموقع  e-tjänstفبراير/شباط عبر الخدمة اإللكترونية  15إلى  كانون الثاني

www.gnesta.se  تحت صفحة(Barn & utbildning/E-tjänst يتم تسجيل الدخول .)

المصرفية اإللكترونية. ويجب عليك كتابة اسم المدرسة التي ترغب عن طريق الهوية 

تسجيل طفلك فيها في الخدمة اإللكترونية.  في حال لم يكن لديك هوية مصرفية إلكترونية، 

فيمكنك الحصول على مساعدة من طاقم مكتب المواطنين في كيفية تقديم طلبك. ويجب على 

ب ـ وذلك ينطبق في جميع الحاالت، أي سواء كان وليا كال وليا أمر الطفل الموافقة على الطل

 أمر الطفل يعيشان مع بعضهما في نفس العنوان أم ال.

إذا لم يكن باستطاعتك تقديم الطلب عبر الخدمة اإللكترونية فيمكنك تقديم طلبك باستخدام 

Barn &  www.gnesta.seاالستمارة المتوفرة كذلك على الموقع  اإللكتروني )

utbildning/Grundskola och förskoleklass والرجاء االنتباه أنه من المهم .)

الحرص على وصول االستمارة إلى مكتب إدارة شؤون األطفال والتعليم في بحد أقصى يوم 

 لمدارس.ا فبراير/شباط لكي يتمكن الطاقم من تسجيله قبل انتهاء الفترة المحددة الختيار 15

 الحصول على مكان في مدرسة ـ قواعد القبول
إن القاعدة العامة تتمثل في أن يحصل الطفل على المكان في المدرسة التي يرغب ولي األمر 

تسجيل طفله فيها.  ولكن ال يجب أن تتسبب هذه القاعدة في تجاوز قاعدة أخرى وهي حق 

امته. وفي الحاالت التي تكون فيها عدد الطفل في التسجيل في المدرسة األقرب إلى مقر إق

األماكن المتوفرة أقل من عدد طلبات األطفال، حينئذ تقوم بلدية غنيستا بالعمل بموجب مبدأ 

القرب الذي يدعى "القرب النسبي" للفصل في الطلبات.  وذلك يعني أنه في حالة يكون 

في تلك على مكان لكليهما فطفالن يرغبان في التسجيل في نفس المدرسة وال تتوفر المدرسة 

الحالة يعطى األولوية للطفل الذي يكون مقر إقامته أقرب من المدرسة مقارنة بالمسافة 

الموجودة بين مقر إقامته والمدارس األخرى المتواجدة في البلدية.  وتقوم المدرسة باستعمال 

ل طفل نظام حساب خاص للفصل في هذه المسألة تعتمد فيه على نظام حساب خاص بك

بحساب المسافة بين مقر إقامة الطفل والمدرسة البعيدة ناقص المسافة الموجودة بين مقر 
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إقامته والمدرسة التي اختارها. ألن جميع األطفال لديهم الحق في مدرسة قريبة من مقر 

 إقامتهم، في حين ال يمكن ضمان لكل طفل مكان في المدرسة األقرب إليه.

يها عدد الطلبات أكبر من األماكن المتوفرة، فيتم تطبيق قواعد وفي الحاالت التي يكون ف

 االختيار التالية في الترتيب الوارد:

. األطفال الذين لديهم حاجة لدعم خاص في المجال التربوي أو االجتماعي والذين هم 1

.  )لمزيد من المعلومات بشأن بحاجة إلى الحصول على مكان في وحدة مدرسية معينة

 Barn & utbildning/Grundskola ochخاصة، يُرجى زيارة الظروف ال

förskoleklass. ) 

. األطفال الذين لديهم الحق في الحصول على مكان في الصف التمهيدي )حسب مبدأ 2

 القرب(. 

سنوات من عمرهم في تلك السنة الدراسية والذين يرغبون في  5. األطفال الذين بلغوا 3

 االلتحاق بالصف التمهيدي. 

 . األطفال المسجلون في قيد النفوس في بلدية أخرى. 4

  

)للحصول على المزيد من المعلومات حول قواعد القبول وكيفية تطبيقها، الرجاء زيارة 

 & Barn)تحت صفحة  www.gnesta.seموقعنا اإللكتروني 

utbildning/Förskoleklass.) 

 اللقاءات مع أولياء األمور
/أيام مفتوحة دعوة ألولياء األمور لحضور لقاءات مخصصة لهم تقوم جميع المدارس بإرسال

www.gnesta.se للزيارة. يُمكنك العثور على التواريخ والمواعيد الخاصة بذلك على 

Barn & utbildning/Grundskola och förskoleklass. 

 المدرسة األساسية المستقلة
على مدرسة أساسية حرة  تسمى غنيستا فالدورف سكوال. يتم تقديم الطلب  تتوفر البلدية

لاللتحاق بالمدرسة األساسية فالدورف سكوال عبر الخدمة اإللكترونية مثلما هو الحال مع 

المدارس البلدية.  وأما قواعد القبول الواردة أعاله فهي سارية المفعول فقط في المدارس 

يد من المعلومات حول مدرسة فالدورفسكوالن البلدية.  للحصول على المز

(Waldorfskolan الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني )

www.gnestawaldorfskola.se. 

 خطاب الحصول على مكان
خالل في ما يخص المدارس البلدية فإنها تقوم بإرسال خطاب القبول إلى أولياء األمور 

 مارس/آذار.شهر

 

 خدمة النقل المدرسي
بعد االنتهاء من تحديد أماكن الدراسة لألطفال، يقوم مكتب إدارة شؤون األطفال والتعليم 

بإجراء تقييم حول األطفال الذين لديهم الحق في االستفادة من خدمة النقل المدرسي. لذلك 
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فليس هناك حاجة إلرسال طلب إلى البلدية )إال في حالة إذا كان ولي األمر يرغب باإلشارة 

ف خاصة أو في حالة يكون الطفل يسكن في مكانين مختلفين(. وفقاً لمكتب إدارة إلى ظرو

شؤون األطفال والتعليم فإن إرسال عروض  خدمة النقل المدرسي إلى أولياء األمور يتم في 

. وفي حالة عدم الرضى بالعرض المقدم بخصوص النقل المدرسي، بداية شهر مايو/آيار

رسال طلب الحصول على النقل المدرسي.  سوف نقوم بوضع فيمكن لولي األمر أن يقوم بإ

تحت تصرفكم المزيد من المعلومات حول النقل المدرسي على الموقع اإللكتروني 

www.gnesta.se. 

 دور أوقات الفراغ
وبالنسبة لألطفال الذين لديهم مكان في روضة األطفال، سوف يتحول مكان روضة األطفال 

فال المدارس بشكل تلقائي عند وصول الطفل إلى مرحلة الصف إلى مكان في دور رعاية أط

التمهيدي.  وال حاجة لتقديم طلب الحصول على مكان في دار رعاية أطفال المدارس. وأما 

بالنسبة لألطفال الذين لم يلتحقوا بروضة األطفال، ولكنهم يرغبون في الحصول على مكان 

االلتحاق بالصف التمهيدي، فيقوم ولي  في دار رعاية أطفال المدارس عندما يصل موعد

األمر بتقديم طلب عبر الخدمة اإللكترونية المتوفرة على موقعنا اإللكتروني 

www.gnesta.se tjänst-EBarn & utbildning/. 

 

 

 

 

مكتب إدارة شؤون األطفال 

 والتعليم

 

 

 
 االتصال بنا

   0158 - 275 000 الهاتف:
 

http://www.gnesta.se/

