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 2018/2019عام الدراسي لل مدرسةالرغبة في الحصول على مكان في ال

  

  

حظة: اعتباراً من هذه السنة، أنت في حاجة كولي أمر مال 

 لطفل مدرسة ابم بشكل فعال باإلختيار فيما يتعلق للقيا

  

   

  

  ، لإلختيار بشكل رولي أمك هذه السنة، في تحتاج

 ...بشكل فعلي فيما يخص مدرسة طفلك 

  

 2018/19ل العام الدراسي يالمدارس قبب الخاصة لباتالط 1

فإن لألهل  مدارسقانون الل. وفقا 2018خريف عام  في صف التمهيديالفي مرحلة  سيبدأون أطفالكونه يوجد لديك  هذه الرسالة ىلقتت 

 لسائدةا القواعد الرسميةنعلمكم ب. نود هنا أن اإلختيار من بين المدارس البلدية أو الخاصةطلب مدرسة معينة، حيث يمكن الحق في والتالميذ 

 .المعمول بها العملية كذلك األمورو

 

 

 ؟جودة في لينشوبينغموالمدارس الما هي 

الضرورية معلومات ال مع  linkoping.se/grundskolaعلى الموقع اإللكتروني للبلدية:  الموجودة في لينشوبينغقائمة بجميع المدارس في تتوفر 

 . إختيار مدرسة :الخدمة اإللكترونية التي يمكن اإلختيار من بينها علىجميع المدارس كذلك قائمة بجميع المدارس. تتوفر للتواصل مع 

  

 ؟رسة التي سيتم تقديم مكان فيها للطفلالمدما هي 

عنوان إن  فل.لطفيه اعنوان المنزل هو نفس العنوان المسجل إن مكان في مدرسة قريبة من المنزل.  الحصول على لينشوبينغفي بلدية  تالميذجميع اليحق ل

 .هو الذي يحدد المدرسة أو المدارس التي سيتم عرضها على التلميذالمنزل 

  

  كانون الثاني/يناير 28-12 -لمدرسة عن طريق خدمة البريد اإللكترونيقم باختيار ا

 .كولي أمر أن تقوم أنت باختيار مدرسة  للطفلننصحك 

الخدمة المعروض عليك عبر مكان الأنت بحاجة إلى قبول . يتم تقديمها كاقتراحالمدارس التي  رؤية أي منخدمة البريد اإللكتروني،  يمكن لك عبر

 إال أنخدمة البريد اإللكتروني، قبول إحداها عبر إلى  عندها حاجةمقترحة عليك، فأنت في عدة مدارس في حال وجود . للطفل ضمان مكانلاإللكترونية 

 .عليك ترحةقالمدارس الم المكان المضمون سيكون في إحدى

  

 .linkoping.se/grundskola :صفحةالالرغبات على قم بتحديد ثانية.  مدرسة كرغبةأولى و ةرغبكمدرسة  –خيارين  ال يوجد كذلك ما يمنع من تحديد

الوالدين من  كالً  يقومكانون الثاني/يناير. يجب أن  28-12الفترة  خالل باختيار المدارس خدمة اإللكترونية الخاصة لل الممكن فتح صفحةحيث سيكون من 

ً صالح الطلب كوني اإلختيارات كينفس بتحديد   . ا

  

 باإلختيار ... إذا لم تقم 

 عندها البلديةوم تقشاغر.  فيها جوديكون موالتي مدرسة الفي  فسيحصل عندها التلميذ على مكان، خدمة البريد اإللكتروني عبرفي حال عدم القيام باإلختيار 

فيما يتعلق  والدا الطفل على اتفاق التي ال يكون فيهاالحاالت  علىينطبق إن نفس الشىء . يتوفر فيها شاغر في أقرب مدرسة للمنزلتلميذ لل بتأمين مكان

 .بإختيار المدرسة

 

 

 ... مدرسةال في شاغرة هناك أماكنال تزال توجد إذا كانت 

 ستقبلأن ت دهاللمدرسة عن يمكنف، تسجيل فيهاتالميذ الراغبين في الللالمدرسة المقترحة  استقبالعند  في المدرسة شاغرة هناك أماكنتوجد زال تال  تإذا كان

 آخرين.تالميذ 

  

  



  

 :شاغرة أماكن هناك زالت الكانت في حال يوجد نوعان من األولوية 

ة من ستفاد. لإلعندها أولوية في الحصول على مكان في المدرسة المذكورة الطفل المرغوبة، فيكون لدى مدرسةال فيطفل في حال وجود أخوة أو أخوات لل

 .2018/19الدراسية السنة  يكون أشقاء الطفل مسجلين في المدرسة المطلوبة خالليجب أن  األولوية المستندة إلى وجود أشقاء في المدرسة،

 المسافة بينمكان شاغر في المدرسة، فإن  كان ال يزال هناكفي حال مبدأ القرب. ب ما يدعى األولوية المستندة إلى وجود أشقاء في المدرسة بعديأتي 

 ، فيكون لدى التلميذ الذي كانتاإلنتظارفي حال وجود مكان واحد وتلميذين لديهما نفس المكان في الئحة . هي التي تحدد األولويةطفل الالمدرسة ومنزل 

 المدرسة المذكورة رغبته األولى األفضلية على التلميذ الذي كانت المدرسة المذكورة رغبته الثانية. 

  غير تابعة للبلديةفي المدارس الحصول على مكان ال

 ؟ما هو المعمول به-

 . القبولب ها الخاصةواعدق الخاصة الغير تابعة للبلدية مدارسللإن 

 .خاصة غير تابعة للبلديةمدرسة  سواء كنت ترغب في مدرسة بلدية أو اإللكترونيةخدمة اليجب عليك استخدام 

 . البلدية الخاصة مذكورة على نفس الموقع المذكورة عليه المدارس إن المدارس

linkoping.se/grundskola 

  

  

----------- 

  

 معلومات خاصة 2

  

 لمدرسة آتالسسكوالنوي اللغ التوجه

، مما . إن التعليم في المدرسة ذو اتجاه لغوي6حتى الصف  آتالسسكوالن الواقعة في "جارنيسونس أومروديت" التالميذ من الصف التمهيديمدرسة تستقبل 

 . تلميذإطار اختيار ال وذلك ضمناإلسبانية  دراسة مع استيحاء من اللغةاالبتدائية الفرصة لل رحلةطالب في الملل ه ستتاحيعني أن

في ن يكون للتالميذ الذين يدرسوة. ويلغال اتيارتخوذلك ضمن إطار اإلبالفرنسية واإلسبانية واأللمانية  دراسة الموادة لمكانيوفر اإلتت 4من السنة اعتباراً 

 . 7صف ـ لل االبتدائية أفضلية القبول في مدرسة "إلسا برندسترومس سكوالن" آتالسسكوالنمدرسة 

  أن التلميذ وبعد أن يكون قد أتم المرحلة اإلبتدائية يكون قد درس الدورة األولى من المرحلة الثانوية في إحدى هذه اللغات.   هذا يعني،إن 

  

 كوالنس تورنهاجسمدرسة 

ً إعادة بناء تورنهاجسكوالن ونتيجة لذلك، حالياً يتم  للدراسة في "فالالستادنس سكوالن" خالل العام من تالميذ الصف التمهيدي قد يضطرون  فإن قسما

 . التالميذ هنا على خدمة التوصيل إلى "فالالستادنس سكوالن" حصليسوف فالحال،  هذا هو . إذا كان2018/19 الدراسي

 . 2018م في ربيع عا حول ذلك كوالن. سيتم توفير مزيد من المعلوماتس في تورنهاجسمسجلين  تالميذهؤالء السوف يكون ، 1للسنة 

 

  في مدارس لينشوبينغ إال أن األولوية تكون دائماً لألطفال المسجلين في لينشوبينغ.  التسجيلطلب يمكن للتالميذ من البلديات األخرى 

  

 www.linkoping.se/grundskolaتسجيل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية على  3

 اإللكترونية؟ ةكيفية تسجيل الدخول إلى الخدم

 قديمت" :. حدد الخدمة اإللكترونيةالنصية س م سعن طريق الرسائل  " اإللكترونياركونتويميدبورالهوية اإللكترونية أو "لتسجيل الدخول، يمكنك استخدام 

 ".لمدرسة اطلب 

 

 

  الهوية اإللكترونية أو "ميدبورياركونتو" اإللكتروني

 ؟كيفية اإلستخدام--

 الهوية اإللكترونية

 .تي يقدمها مصرفكاإلنترنت اليمكن لك الحصول عليها عن طريق خدمات ( المثال الهوية اإللكترونية في الجوالعلى سبيل )

 . ينغلينشوباإللكترونية في بلدية  ةلتسجيل الدخول إلى الخدم اً خيار ، يمكن أن تكونالجوال كإلى هاتف sms الرسائل النصية مع اركونتو اإللكترونييميدبور

 المسجل لدى قيد النفوس خالل أسبوع. عنوانك رسالة مع كلمة المرور إلى  يتم إرسالاركونتو يميدبورعن طريق عند التسجيل 

  linkoping.se/grundskola نصية علىالرسائل ال مع هاستخدامكيفية واركونتو يميدبورالمعلومات حول كيفية الحصول على  تتوفر

  

  

--------- 

  



  

  

 متفرقات 4

  

 ؟إلى خدمة التوصيل إلى المدرسةيحتاج طفلك هل 

خدمة التوصيل إلى المدرسة وبطاقة الباص وذلك عند  عن وفر معلومات مفصلة وقواعدتتبلدية شروط خدمة التوصيل إلى المدرسة الخاصة بالالئحة في 

 طلب المدرسة. 

  linkoping.se/skolskjutsعلى موقعنا:  خدمة التوصيل إلى المدرسة قواعدتتوفر 

 

  طلب المدرسة؟تقديم  هل لديك المزيد من األسئلة حول

في بيريا، مركز خيجة ـ تورب، أو المكتبة الرئيسية في  خدمات المواطنين مكتبتواصل مع إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك الزيارة: ال         ·

  لينشوبينغ. 

 

 

 طريقة سهلة للحصول على إجابات لألسئلة.  التحقق من الرسائل هنا بشكل يومي، وهييتم  skolval@linkoping.seالبريد اإللكتروني:          ·

 

 

 إرسال رسائل عن طريق البريد العادي:         ·

 Linköpingبلدية 

Önskemål om skola                                

Utbildningskontoret  

            581 81 Linköping 

 

 

المكاتب اإلدارية الخاصة ، مكتب خدمات المواطنينإذا كنت بحاجة للتحدث إلى شخص ما عن طريق الهاتف، يمكنك االتصال بالهاتف:          ·

 أو بمكتب شؤون المدارس على الرقم. المدارس بمدراء 

              013-20 60 00  

  الهاتفي على الموقع:تجد أوقات اإلتصال 

www.linkoping.se/grundskola   

  

 !األمور التاليةتذكر  5

 ...عليك المدرسة المقترحة فيطفلك  غب بتسجيلإذا كنت تر• 

 . في هذه المدرسة يحصل الطفل بعدها على قبولاإللكترونية.  ةالخدم عبرالمكان  قبوللهنا في حاجة  كال الوالدين إن..     

  

 ...  اقتراح عدة مدراس قريبة منكقد تم إذا كان • 

 الموقع: علىوذلك اإللكترونية  ةالخدم عبر لقيام باإلختيارلهنا في حاجة  كال الوالدينإذا كان طفلكم راغباً في إحدى هذه المدارس فإن ..     

linkoping.se/grundskola 

  

 ...  مدرسة أخرىفي طفلك غب في تسجيل إذا كنت تر• 

 linkoping.se/grundskolaعلى اإللكترونية  ةالخدم عبر لقيام باإلختيارلهنا في حاجة كال الوالدين إن ..     

  

 ؟ في مدرسة ذات توجه دراسي أو اختصاص معينطفلك غب في تسجيل إذا كنت تر• 

  وذلك على الموقع:مدرسة تسجيل الرغبة في البلدية لللاإللكترونية  ةعبر الخدم لقيام باإلختيارلهنا في حاجة كال الوالدين إن 

linkoping.se/grundskola 

 

 

 خاصة مستقلة عن البلديةمدرسة في أو  ترغب في مدرسة بلديةكنت سواء  الخدمة اإللكترونيةيجب عليك استخدام • 

 

 



 .لكترونيةشبكة اإلالوكالهما يجب أن يوافق على الطلب على تفاق على ايجب أن يكون كال الوالدين • 

 

 

  .2018 كانون الثاني/يناير 28 –كانون الثاني/يناير  12 ة خاللوفرمتالخدمة اإللكترونية لطلبات المدرسة • 

  

 مع أطيب تحياتي

 كريستيل هرسك

 رئيس شؤون المدارس

  

  

  

 


