
 
 

 

 لتحاق بمدرسة! حان األوان اآلن لتقديم طلب لل 

طلب لاللتحاق بمدرسة.   موحان األوان اآلن لتقدي  7السنة الدراسية في شهر أغسطس )آب( سيدأ طفلك قي صف المرحلة التمهيدية أو 

باالختيار  تقومون  /تقوم  .2022كانون أول( ديسمبر ) 15بتاريخ ديسمبر )كانون أول( وي غلق   1تيار المدرسي ابتداء من فتح االخي  

إذا كان للطفل  . " Mitt Skolvalاختياري المدرسي "هوية االلكترونية في النظام حاملي حق الحضانة باستخدام الكرقميا  المدرسي

لنظام ي فتح اب. عندما الطلب  لكي يتم التعاملة على االختيار المدرسي عدد من حاملي حق الحضانة فيحتاج كال الوالدين إلى الموافق 

 يصلكم خطاب دعوة عن طريق البريد.س

 أسئلة وإجابات عن االختيار المدرسي

 دم طلبا للحصول على مدرسة لطفلي؟ لماذا يجب أن أق 

 فلك بها. طلكي تتوفر لك بصفتك حامل حق الحضانة إمكانيات للتأثير على ما هي المدرسة التي سيلتحق  -

 هذا الشيء عن السابق؟ ما هو الفرق بين 

يقدم طلبا  نعرض على التالميذ تلقائيا مكانا في مدرسة على مقربة من المنزل. لم يكن المرء يحتاج أكان ي   2019 حتى عام -

حاملي ان فيها. ولكن يتوجب اآلن على جميع ى مكي حصل عل ت ال المدرسةلاللتحاق بالمدرسة إذا كان يشعر بالرضاء عن 

في فصل الخريف الدراسي   7دراسية تمهيدية أو السنة الالمرحلة الؤون في صف ق الحضانة من ذوي األطفال الذين سيبدح

   لاللتحاق بمدرسة ضمن االختيار المدرسي.تقدم طلب  2023

 عمل االختيار؟ ارس قبل زيارة المدهل ستتوفر لي إمكانية 

  الرابطودة على زيارات مفتوحة في شهر نوفمبر )تشرين ثاني(. التواريخ موج تدعو المدارس إلى. نعم -

vaxjo.se/skolval . 

 م طلبا لللتحاق بمدرسة ما ، ماذا يحدث آنذاك؟ إذا لم نقد

كن توجد بها أما لتحاق بمدرسة ما لطفله فيتم آنذاك تسجيل الطفل لاللتحاق في مدرسةإذا لم يقدم حامل حق الحضانة طلبا لال  -

 شاغرة متبقية.

 أو سيقدم طلبا لللتحاق بمدرسة مستقلة؟  حقاملتهل يتأثر المرء باالختيار المدرسي إذا كان الطفل 

  كل  ليست ، ذلك ومع.  المدرسي االختيار عمل إلى اأيض مستقلة بمدرسة  لاللتحاق يتقدمون الذين األطفال يحتاج. نعم -

 بتلك االتصال فعليك ، النظام في  مدرجة غير  مستقلة  مدرسة في امكان  تريد كنت إذا. بالنظام متصلة المستقلة  المدارس

  على للحصول هناك طبقت  التي المعايير لمعرفة المستقلة بالمدرسة االتصال على حاملي حق الحضانة نحث كما. رسةالمد



 
 

 

رسالة   إرسال طريق عن ذلكتبليغنا عن  منك نود ، مستقلة مدرسةب  سيلتحق  الطفل كان إذا.  بالذات المدرسة تلك في مكان

 . ةلدي أحد المدارس الب  في امكان  يريد ال  الطفل أن فيها  تذكر info@vaxjo.se العنوان التالي إلى لكترونياإل بريدبال

لتحاق بها وال يقدم طلبا لاللتحاق  ى مكان في المدرسة التي طلب االيرجى مالحظة أنه في حالة عدم حصول الطفل عل

 رة.أماكن شاغها د ب وج ت ي س الت احد المدار في  الطفل مكانا إعطاءفيتم آنذاك  بلدية بمدرسة

 ان شاغر واحد، ماذا يحدث آنذاك؟ يها مك ددرسة ل لب االلتحاق بماس بطن كبير من الد قيام عد لة في حا

ي  ممقدع األماكن بين تم آنذاك توزي اغرة  في فوق عدد األماكن الشرغبة عدد من الناس االلتحاق بمدرسة بشكل ي في حالة  -

 حسب الترتيب التالي:ت لباطال

 . ة بطابع سرية المعلوماتحمي المتلميذ من ذوي المعلومات الشخصية   .1

 . وبةالوحدة الدراسية المطلالتلميذ الذي يمارس أخوته الدراسة في  .2

 . نسبياشيء   أبعدمسكنه  يكونالتلميذ الذي  .3

 إليها؟  نتقدم التي المدرسة في مكان على  الطفل  يحصل أن المضمون من هل

 تعتمد. هيطلبون الحصول علي   ما على بناء كنمم وضع أفضل على األطفال جميع  يحصل أن يجب. ضمانات توجد ال ، ال -

 األماكن  من أكثر المتقدمين من اعدد المدرسة استقبلت إذا. مختلفة  عوامل عدة على تلميذال بها يلتحقس التي المدرسة

  والقرب ةخولل ولوية األ  ميزة مثل بالبلدية الخاصة االختيار معايير على بناء التالميذ آنذاك ادخال يتم ، ديهاالمتوفرة ل

 بشأنأكد الت  انة حاملي حق الحض ىيتوجب عل.  البلدية المدارس في  طبقت  انللخو  ولويةاأل أن مالحظة يرجى. النسبي

 . المستقلة رساالمدكل واحدة من  في طبقت  التي االختيار معايير

 النسبي؟  القرب ي قاعدةه ما

 استخدام يتم. ادائم األقرب ت ليسن ولك ، المنزل من يبةرق  مدرسةب  لاللتحاق الحق التالميذ لجميع أن يعني النسبي القرب -

 األماكن عدد المتقدمين عدد تجاوز إذا. المدرسة عنبعيدا  معقولة غير مسافة للتلميذ يكون ال حتى  النسبي القربقاعدة 

  يمكن. مكانلا على يحصل المدرسة  بقرب  نسبيا مسافة أطوليسكن على بعد  الذي التلميذ فإن ، المدرسة في المتوفرة

  يتم تطبيق ذلك على الرابط وكيف النسبي القربقاعدة   حول  المعلومات من مزيد على الحصول

www.vaxjo.se/skolval 

 كتيكي؟ ل اختيار تهل يمكن أن يقوم المرء بعم 

مدرسة التي وضعها المرء في  البة من المسكن وليس على مقر الموجودةدام المدرسة يتم استخقرب النسبي عند حساب ال ال . -

 كان في مدرسة توجد بها أماكن شاغرة.م إعطاءوموا بعمل أي اختيار يتم آنذاك قت مقام االختيار الثاني . إذا لم 
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للسنة    التقدم اعلين  يتعين  يزال  ال فهل ، السابع الصف فيها يوجد مدرسة في  السادس الصف في مارس الدراسة ي طفلي كان إذا

 المدرسة؟  فيكي يبقى التلميذ  ة لالسابع اسيةالدر

 يرغبيكن  لم إذا أخرى مدرسة في الطفل نضع لن لذلك ، البقاء في القانوني الحق لطفلك فإن ،والمدير المدرسية الوحدة نفس كانت إذا

 فيها سيبقى  الطفل كان إذا عما النظر بغض اإللكترونية الخدمة  في  المدرسةتقديم الطلب لاللتحاق بهذه  منك نريد ذلك وبالرغم من. ذلك

  تكان  إذا. المدرسة فييريد البقاء  الطفل كان لو كما آنذاك باألمر التعامل فسيتم  ، النظام في  مدرسة  أيلاللتحاق ب  طلب تقدم لم إذا. ال أم

  يالمدرس ختيارعمل اال إلىفستحتاج آنذاك  ،  لفينمخت  مديرين هناك أي ، مختلفة  مدرسية وحدات تشمالن 7 و 6 تانالسنتان الدراسي 

 جميع على تنطبق التي القواعد لنفس اوفق آنذاك القبول يتم. طفلك بها يلتحق أن تريد التي المدرسةتلك باختيار بصورة فعالة فيه  تقوم

 . 7 الدراسية السنةالذين سيبدؤون في  اآلخرين التالميذ

 ؟ الطبيعة والهندسة  مواد  ذات التركيز علىهاجاسكوالن  ة لتحاق بمدرسء طلب اال كيف يقدم المر

بنفس الطريقة التي تسري على المدارس   ذات التركيز على الطبيعة والهندسةهاجاسكوالن يتم نقديم الطلب لاللحاق بمدرسة  -

ة هو  دام القرعن سبب استخقرعة. إك عن طريق الد ذلوبع  وةخل األولوية ل اعطاء نسيب عن طريقت الالبلدية األخرى. يتم 

البلدية. بالنسبة لجميع التالميذ الذين يحصلون  أن يتوفر لجميع التالميذ نفس اإلمكانيات بغض النظر عن مكان السكن في 

توصيل  فة لخدمات العد المسا يلبون شروط ب   نوالذي   ذات التركيز على الطبيعة والهندسةهاجاسكوالن  مدرسة ى مكان في عل

 .همالخاصة ب  خدمات التوصيل المدرسيب مر يتعلق ن األكما لو كا ةمدرسي التوصيل ال المدرسية فيتم منح خدمات

 متى يتم عمل االختيار المدرسي؟ 

باالختيار تقومون  /. تقوم 2022كانون أول( ديسمبر ) 15بتاريخ ديسمبر )كانون أول( وي غلق  1من ي فتح االختيار المدرسي  -

 www.vaxjo.se/skolval على الرابط  "Mitt Skolvalسي اختياري المدر"النظام   عن طريق المدرسي

 مر آنذاك؟ كيف يتم األ

في فصل الخريف  ابعة  صف المرحلة التمهيدية أو السنة الدراسية الس  ال الذين سيبدؤون فييصل إلى حاملي حق حضانة األطف

امل الحضانة  عمل االختيار المدرسي. يتم عمل االختيار المدرسي من قبل حل)تشرين ثاني(  برمف شهر نورسالة في   2023 الدراسي

طريق الرابط  الذي تصل اليه عن  "Mitt Skolvalاختياري المدرسي "عن طريق هوية الكترونية على النظام 

www.vaxjo.se/skolval 

 ونية؟ وجد لدي هوية الكتر ي م يكن ماذا أفعل إذا ل

  موقع ال على  kontaktcenterتواصل مع مركز التواصل  .تقديم الطلب على استمارة ورقية  تتوفر لك إمكانية -

info@vaxjo.se  0470–410 00أوعلى رقم الهاتف . 

 ذاك؟ رسة، ماذا يحدث آنبمد يت تقديم طلب االلتحاق ذا نسإ

 أماكن شاغرة. هافي  ىتبق  التي  في البلديةسيتم تنسيب طفلك في مدرسة  -

http://www.vaxjo.se/skolval
http://www.vaxjo.se/skolval
mailto:info@vaxjo.se


 
 

 

 لى المدرسة التي سيتم طلبها لطفلنا؟ ع  تفقينحق الحضانة غير م  يحامل تنا فكنا بص ذا يحدث إذا ام

جيل في سجل  درسة بها أماكن شاغرة حسب عنوان التستلميذ في أقرب مم يكن حاملي حق الحضانة متفقين يتم تنسيب الإذا ل -

 دىسيتغير يقوم حامل حق الحضانة آنذاك بعمل التغيير ل  مدنيةال األحوالعنوان التسجيل في سجل ان إذا كمدنية. ال األحوال

الحظ أنه في حالة عدم موافقة حاملي حق الحضانة على المدرسة التي تم تقديم الطلب يشأنها في مصلحة الضرائب. 

 ل بالطلب في هذه الحالة. االحتيارالمدرسي فلن يتم التعام

 ؟ قرار التنسيب متى يصل إشعار 

 . 2023ضانة في شهر مارس )آذار( يتم إرسال القرار المتعلق بالتنسيب إلى حاملي حق الح  -

 فل اليها، ماذا يمكن أن نفعل؟ طم تنسيب الإذا كنا غير راضيين عن المدرسة التي ت

 . "Mitt Skolvalاري المدرسي اختي "ديم طلب تغيير المدرسة عن طريق النظام  يتم تق -

 وية؟ صول على دور األول حخوان الي مدرسة، هل يحق لألإذا كان لدينا طفل يمارس الدراسة ف 

في  2023اسة في فصل الخريف الدراسي عام رديمارس البها وطفل يمارس الدراسة في المدرسة التي تم طلن النعم، إذا كا -

أنهى الطفل دراسته في الوحدة المدرسية  خوان ال تسري إذا لل  ويةيها. األول تي طلبتم الحصول علنفس الوحدة المدرسية ال

 . مختلفةال عددا من الوحدات المدرسيةشمل . الحظ أن مدرسة المرحلة األساسية ت 2023خالل فصل الربيع الدراسي عام 

 يحصل طفلي فيها على خهدمات التوصيل المدرسية؟ كيف أعرف ما هي المدرسة التي 

سترى ما هي المدرسة التي تتوفر لكم كمدرسة   . "Mitt Skolvalاختياري المدرسي "تسجيل الدخول في  م ب وعندما تق -

خدمات التوصيل المدرسي إلى هذه المدرسة إذا كان الطفل يلبي شروط  يحصل على   كم. إن طفل لخدمات التوصيل المدرسي

ول  صحؤهال للم المرء كنإذا لم ي  حتى  المدرسيمات التوصيل المدرسي. يحصل الجميع على مدرسة لخدمات الوصيل خد

 على خدمات التوصيل المدرسي. 

 ة أقدم الطلب إذا كنت أود أن أكون متأكدا من الحصول على خدمات التوصيل المدرسي؟ إلى أي مدرس

على   ان الشيء األساسي هو الحصولك إذاو وصيل المدرسيصول على خدمات الت وط المسافة للحإذا كان التلميذ يلبي شر -

ات التوصيل المدرسي. إذا كان التلميذ لم  فيجب أن تقوم فقط بتقدم طلب للتنسيب في مدرسة لخدمخدمات التوصيل المدرسي  

تلقائية للحصول على خدمات   يحصل على مكان في مدرسة لخدمات التوصيل المدرسي فإن الطفل يكون مؤهال بصورة

 ليها. تم تنسيبه االمدرسي إلى المدرسة التي  توصيلال

ط اب على الر "skolvalet االختيار المدرسي"اختيار المدرسة في  المتعلقة بتقديم طلب   جميع المعلومات ستجد

ww.vaxjo.se/skolvalw 
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