اداره کودکان و آموزش

خطاب به والدین کودکان متولد که
قرار است  ۶ساله شوند.

اطالع رسانی در مورد ثبت نام در مدرسه برای کالس پیش دبستانی
مخاطب این اطالع رسانی والدینی است که فرزندشان قرار است شش ساله شود و همچنین
پیش دبستانی را شروع کنند .اکنون فرصت دارید برای فرزند خود در کالس پیش دبستانی
ثبت نام کنید .از  2018پیش دبستانی اجباری است و این بدین معنی است که شش ساله ها
مشمول وظیفۀ مدرسه رفتن می شوند.

درخواست ثبت نام
درخواست ثبت نام در کالس پیش دبستانی از تاریخ  ۱۵ژانویه تا  ۱۵فوریه از طریق
خدمات الکترونیکی در وبسایت www.gnesta.se
(تحت عنوانن )Barn & utbildning/E-tjänstانجام می شود .ورود به صفحه اینترنتی
با شناسه بانکی ()bank-IDانجام می شود .در صفحه خدمات الکترونیکی مدرسه مورد
نظر خود را برای فرزندتان انتخاب می کنید .اگر خودتان شناسه بانکی ندارید می توانید
برای درخواست ثبت نام به دفتر شهروندان ()Medborgarkontoretکمک بگیرید .هر
دو والدین بایستی فُرم درخواست ثبت نام را امضاء کنند  -این امر هم شامل والدینی است
که باهم و هم والدینی که در دو آدرس جدا زندگی می کنند.
اگر برای شما امکان درخواست ثیت نام از طریق خدمات الکترونیکی وجود ندارد می
توانید از طریق فُرم ثبت نام (Barn & www.gnesta.se
)utbildning/Förskoleklassاقدام کنید .مهم است که فُرم ثبت نام حداکثر تا تاریخ 28
مارس به دفتر کودکان و آموزش رسیده باشد تا بتوان آنرا قبل از خاتمه مهلت انتخاب
مدرسه ثبت نمود.

ثبت نام در مدرسه  -مقررات پذیرش
مقررات اصلی برای آنکه یک کودک در مدرسه ثبت نام شود آنست که والدین او بخواهند
که او به مدرسه برود .البته این نبایستی باعث شود که حق قانونی یک کودک برای ثبت
نام در مدرسۀ نزدیک خانه اش ضایع شود .در مواردی که تعداد متقاضیان ثبت نام در
یک مدرسه از تعداد جاهای خالی بیشتر باشد ،کمون گنستا از اصل نزدیکی به مدرسه که
«نزدیکی نسبی» نامیده می شود برای ثبت نام کودکان استفاده می کند .مفهوم این امر
آنست که اگر دو کودک متقاضی ثبت نام در یک مدرسه باشند ولی فقط برای یکی از آنها
جا وجود داشته باشد ،کودکی که راهش به سایر مدرسه دورتر باشد در آن مدرسه ثبت نام
خواهد شد .برای تعیین فاصله برای هر کودک یک شاخص تعیین می شود که مبنای آن
فاصله مدرسه جایگزینی منهای فاصله مدرسه منتخب کودک است .همه کودکان از حق
ثبت نام در یک مدرسه نزدیک خانه شان برخوردارند ،ولی برای هیچ کودکی نمی توان
ثبت نام در مدرسۀ نزدیک خانه اش را تضمین کرد.
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اگر تعداد متقاضیان ثبت نام در یک مدرسه از تعداد جاهای خالی بیشتر باشد ،پذیرش به
ترتیب زیر صورت می گیرد:
 .1کودکانی که به حمایت ویژه تعلیم و تربیتی یا ماهیت اجتماعی نیاز دارند که در یک
مدرسۀ بخصوص ثبت نام شوند( .برای اطالعات بیشتر دربارۀ دالیل خاص به سایت
 gnesta.seقسمت Barn & utbildning/Grundskola och Förskoleklass
مراجعه کنید.
 .2کودکانی که از حق ثبت نام در کالس پیش دبستانی (مطابق اصل نزدیکی نسبی)
برخوردارند.
 .3کودکانی که در سال مورد نظر به سن  5سالگی تمام می رسند و می خواهند کالس
پیش دبستانی را آغاز کنند.
 .4کودکانی که در کمون دیگری نامنویسی شده باشند.
(برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مقررات پذیرش و کاربرد آنها به وبسایت
 Barn & utbildning/Grundskola Förskoleklass www.gnesta.seرجوع
شود)

جلسات مالقات جهت اطالع رسانی
مدارس قبل از درخواست ثبت نام در کالس پیش دبستانی به جلسات اطالع رسانی  /خانه
های باز دعوت می کنند .شما می توانید تاریخ و زمان را در www.gnesta.se
 Barn & utbildning/Grundskola och förskoleklassپیدا کنید.

مدارس ابتدائی آزاد
در این کمون یک مدرسۀ ابتدائی آزاد وجود دارد که نام آن مدرسۀ والدورف گنستا
( )Gnesta Waldorfskolaاست .درخواست ثبت نام برای مدرسۀ والدورف از طریق
همان خدمات الکترونیکی مدارس کمونی انجام می شود .مقررات پذیرش فوق الذکر فقط
صدق می کنند .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدرسۀ
در مورد مدارس کمونی ِ
والدورف به وبسایت  www.gnestawaldorfskola.seرجوع شود.

جواب پذیرش در مدرسه
جواب پذیرش در مدارس کمونی در مارس ارسال می شود.

سرویس رفت و آمد به مدرسه
وقتی پذیرش در مدارس تمام شد ،دفتر کودکان و آموزش بررسی می کند که کدامیک از
دانش آموزان به سرویس رفت و آمد به مدرسه نیاز دارند .از اینرو برای استفاده از
سرویس (در مواردی که نمی خواهید دالیل ویژه ای ذکر کنید یا کودک بطور متناوب در
آدرس های مختلفی سکونت دارد)نیازی به ارسال تقاضانامه نیست .دفتر کودکان و
آموزش تخمین می زند که در مورد ارائه سرویس رفت و آمد به مدرسه در اوایل ماه می
اطالع رسانی می شود .اگر از پیشنهاد سرویس رفت و آمد به مدرسه راضی نیستید می
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توانید پس از دریافت نامه یک درخواست شخصی برای استفاده از سرویس رفت و آمد به
مدرسه تسلیم کنید .اطالعات بیشتر در وبسایت  www.gnesta.seوجود دارد.

خانه اوقات فراغت
برای کودکانی که در کالس پیش دبستانی ثبت نام می شوند ،جای شان در کودکستان بطور
اتوماتیک به جا در خانۀ اوقات فراغت تبدیل می شود .برای دریافت جا در خانۀ اوقات
فراغت به نیازی به ارسال تقاضانامه نیست .والدین کودکانی که به کودکستان نمی روند
ولی مایل هستند وقتی در کالس پیش دبستانی ثبت نام می شوند به خانۀ اوقات فراغت
بروند ،می توانند یک تقاضانامه از طریق خدمات الکترونیکی در وبسایت
Barn & utbildning/Förskoleklass www.gnesta.seانجام دهند.
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