معلومات حول اختيار المدرسة للصف 7
15-11-2021

حان الوقت اآلن لطلب االنتساب إلى المدرسة لفصل الخريف 2022
هذه المعلومات متاحة باللغات اإلنجليزية والصومالية والعربية .ادخل في الموقع
 www.norrkoping.se/skolvalلقراءة المعلومات بهذه اللغات.
إن كان طفلك سوف يبدأ في الصف  7لفصل الخريف  2022فيجب عليك التقدم بطلب انتساب إلى المدرسة.
يمكن لجميع الطالب في الصف  6التقدم بطلب للمدارس التابعة للبلدية أو لمدرسة مستقلة ،ومن المهم أن تقوم
بصفتك وصيًا باختيار المدرسة بشكل فعال .ال تحتاج إلى التقدم بطلب إذا كان طفلك يرتاد اآلن الصف  6في
مدرسة يمكن االستمرار فيها في الصف  7وتريدون أن يبقى الطفل في نفس المدرسة.
يمكنك التقدم بالطلب بين  12كانون الثاني/يناير و 26كانون الثاني/يناير
يجب التقدم بالطلب للمدرسة في الخدمة اإللكترونية الختيار المدرسة .يوجد الرابط للخدمة اإللكترونية على
الموقع اإللكتروني  .www.norrkoping.se/skolvalخالل الفترة من  12كانون الثاني/يناير إلى  26كانون
الثاني/يناير  ،2022تقوم بتسجيل الدخول عبر الخدمة اإللكترونية وتقديم طلبك للمدرسة .يجب عليك أن تختار
ثالث مدارس على األقل ،ولكن يمكنك أن تتقدم ببضعة رغبات أيضًا ،حيث ال يوجد حد أقصى .تقدم بطلب فقط
للمدارس التي ترغب أن يرتادها طفلك وقم بترتيبها انطالقا ً من المدارس التي تفضلها على غيرها .عند تسجيل
الدخول عبر الخدمة اإللكترونية ،تقوم بتسجيل الطلب باستخدام الهوية اإللكترونية ،على سبيل المثال الهوية
البنكية المحمولة .ويجب على كال الوصيين التوقيع على الطلب ليكون صال ًحا.
إذا كنت تريد التقدم بطلب لمدرسة مستقلة
إذا كان لديك اهتمام بمدرسة مستقلة ،فيجب عليك التقدم بالطلب مباشرة إلى المدرسة المستقلة وكذلك تقديم طلبك
في الخدمة اإللكترونية الختيار المدرسة .من المهم أن تقوم بكلتا الخطوتين لكي يمكنك الحصول على مقعد
دراسي .اتصل بالمدرسة الحالية لمعرفة القواعد التي لديها لالنتساب إليها.
قواعد الحصول على مقعد دراسي
إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على مدرسة تابعة للبلدية فإننا نحاول تلبية رغباتك قدر اإلمكان .إذا لم يكن
هناك مكان لجميع من اختاروا مدرسة تابعة للبلدية فيتم تطبيق قواعد توزيع األماكن لتحديد من يمكنه أن يحصل
على مكان في المدرسة .إن المسافة من عنوان الطفل المسجل في قيد النفوس إلى المدرسة المطلوبة لها أهمية
كبيرة إلمكانية الحصول على مكان .اقرأ المزيد على .www.norrkoping.se/skolval
إذا لم تقم بأي اختيار للمدرسة ،سيحصل طفلك على مكان في إحدى المدارس التابعة للبلدية التي تبقى لها أماكن
والتي تقع على مسافة معقولة من المنزل.
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سيأتي قرار الحصول على مقعد دراسي في آذار/مارس 2022
في منتصف شهر آذار/مارس سيتم إبالغك بالمدرسة التي حصل طفلك على مقعد دراسي فيها .يظهر القرار في
إشعارا في رسالة نصية قصيرة أو بالبريد اإللكتروني عند وجود
خدمة اختيار المدرسة اإللكترونية وستتلقى
ً
رسالة لقراءتها في الخدمة اإللكترونية .قم بتسجيل الدخول عبر الخدمة اإللكترونية لالطالع على الرسالة .إذا لم
تحصل على خيارك األول ،فسيتم إرسال القرار إلى المنزل في رسالة بالبريد.
النقل المدرسي
يذهب النقل المدرسي إلى مدارس معينة فقط ،ما يسمى بمدارس النقل المدرسي .إذا لم يوجد أي مدرسة على مسافة
معقولة من المنزل ،فيمكن للطفل الركوب في حافلة النقل المدرسي للذهاب إلى مدرسة النقل المدرسي الخاصة به.
في الخدمة اإللكترونية ،يمكنك مشاهدة ما إذا كان لطفلك مدرسة نقل مدرسي وما هي المدرسة .إذا كنت تريد التأكد
من الحصول على النقل المدرسي ،فيجب أن تتقدم بطلب مدرسة النقل المدرسي الخاصة بطفلك .يتوفر المزيد من
المعلومات حول النقل المدرسي على الموقع اإللكتروني norrkoping.se
هل لديك أسئلة أو هل تحتاج إلى مساعدة؟
قم بزيارة  www.norrkoping.se/skolvalلالطالع على األسئلة واألجوبة .على سبيل المثال ،سوف تجد
معلومات حول المدارس التابعة للبلدية والمدارس المستقلة التي تقع في نورشوبنيغ وما هي قواعد توزيع األماكن
التي تنطبق على اختيار المدرسة للصف  7في المدارس التابعة للبلدية.
يمكنك أيضًا االتصال بمركز االتصال في البلدية على الرقم  .011-15 00 00يمكنك أيضًا زيارة مركز االتصال
في  21 Trädgårdsgatanفي نورشوبينغ.
شكرا لتقدمك بطلب انتساب إلى المدرسة!
ً
مع أطيب التحيات
مكتب التعليم ،بلدية نورشوبينغ
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