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حان أوان تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة!
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ (آب)  2022ﺳﯿﺒﺪأ طﻔﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ  7وﻗﺪ ﺣﺎن اﻷوان اﻵن ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺪرﺳﺔ .ﯾﻘﻮم ﺣﺎﻣﻞ ﺣﻖ
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ/ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ  e-legitimationﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﻤﻰ اﺧﺘﯿﺎري
اﻟﻤﺪرﺳﻲ  .Mitt Skolvalإذا ﻛﺎن ﻟﻄﻔﻠﻚ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﯿﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻗﯿﺎﻣﮭﻤﺎ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﻟﻜﻲ ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﺘﺘﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺼﻠﻜﻢ ﺧﻄﺎب اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ.

أسئلة وإجابات عن االختيار المدرسي
لماذا يجب أن أطلب التحاق طفلي بمدرسة؟
-

لكي تحصل بصفتك حامل حق الحضانة على إمكانيات أوسع للتأثير على ما هي المدرسة التي سيلتحق بها طفلك.

ما هو الفرق بين ما يسري اآلن وما كان يسري سابقا؟
-

حتى عام  2019كان يتم تلقائيا عرض مكان في مدرسة على مقربة من المنزل .لم يكن األمر يتطلب تقديم طلب لاللتحاق
بمدرسة إذا كان المرء راضيا عن القبول في المدرسة التي حصل عليه .ولكن يتوجب اآلن على جميع حاملي حق الحضانة من
ذوي األطفال الذين سيبدؤون في صف المرحلة التمهيدية أو السنة الدراسية السابعة أن يتقدموا بطلب للتسجيل في مدرسة عن
طريق االختيار المدرسي.

هل يمكن أن أقوم بزيارة المدارس قبل عمل االختيار؟
-

يُخطط لعمل اجتماعات إعالمية في بداية شهر يناير (كانون ثاني)  .ليس من المؤكد أن يتم عقد هذه االجتماعات بحضور
شخصي .تبحث المدارس اآلن عن حلول رقمية لكي تتمكن من تقديم المعلومات عن المدارس وعرض المقرات الموجودة فيها.
سترسل اليك مزيد من المعلومات في وقت الحق.

ماذا يحدث إذا لم نقم باختيار مدرسة معينة؟
-

يتم آنذاك تسجيل التلميذ في مدرسة على مقربة من المنزل ،ولكن ليس من األكيد أن تكون المدرسة األقرب إلى المنزل.

هل يتأثر المرء بفعل االختيار المدرسي إذا كان من ذوي طفل يذهب أو سيقدم طلب للتسجيل في مدرسة مستقلة؟
-

نعم .إن الطفل الذي سيقدم طلب لاللتحاق بمدرسة مستقلة يحتاج أيضا إلى عمل االختيار المدرسي .على أي حال فليست كل
المدارس المستقلة مسجلة ضمن النظام .إذا رغبتم الحصول على مكان في مدرسة مستقلة غير مسجلة في النظام عليكم آنذاك
التواصل مع المدرسة بشكل مباشر .كما نرغب أن يقوم حامل حق الحضانة بتبليغنا على الموقع  info@vaxjo.seعن أنه ال
يرغب الحصول على مكان للطفل في مدرسة بلدية.

-

الحظ أنه في حالة عدم حصول الطفل على مكان في المدرسة المستقلة ولم يكن قد قدم طلبا لاللتحاق بمدرسة بلدية فإنه الطفل
يحصل على مكان في مدرسة بلدية بها أماكن شاغرة متبقية.
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إذا كان هناك عدد كبير من األشخاص طلبوا االلتحاق بمدرسة معينة يزيد عددهم عن األماكن الشاغرة ،ماذا يحدث آنذاك؟
-

إذا رغب عدد كبير من األشخاص االلتحاق بمدرسة ما يفوق عددهم األماكن الشاغرة فيتم آنذاك توزيع األماكن بين مقدمي
الطلبات حسب الترتيب التالي:

 .1التلميذ الذي يحمل معلومات شخصية محمية بطابع السرية.
 .2التلميذ الذي يمارس أحد أخوته أو أخواته الدراسة في الوحدة الدراسية المطلوبة.
 .3التلميذ الذي يسكن على أبعد مسافة نسبية.
هل من المضمون أن يحصل الطفل على مكان في المدرسة التي طلبنا التسجيل فيها؟
-

يجب أن يحصل جميع األطفال على أفضل تسجيل ممكن انطالقا مما طلبوه .إن اختيار المدرسة التي سيتم تسجيل التلميذ فيها
يعتمد على عدة عوامل مختلفة .إذا استقبلت المدرسة عددًا من المتقدمين أكبر من عدد األماكن الموجودة ،فسيتم وضع الطالب
بنا ًء على معايير االختيار الخاصة بالبلدية مثل تفضيل األخوة ومبدأ القرب النسبي.

ما هو مبدأ القرب النسبي؟
-

إن مبدأ القرب النسبي يعني أنه يحق لجميع التالميذ التسجيل في مدرسة بقرب المنزل ،ولكن ليس دائما األقرب .إن القرب
النسبي يستخدم لكي يتجنب أي تلميذ التسجيل في مدرسة تبعد مسافة غير معقولة عن المنزل .إذا كان عدد المتقدمين يزيد عن
عدد األماكن الشاغرة في مدرسة ما يحصل التلميذ الذي يسكن على أبعد مسافة قرب نسبية عن المكان .ستجد مزيد من
المعلومات عن مبدأ القرب النسبي وكيف يتم ذلك على الرابط www.vaxjo.se/skolval

هل من الممكن اتخاذ اختيارات تكتيكية؟
-

ال .عند حساب القرب النسبي تُستخدم مدرسة قريبة إلى المنزل وليس المدرسة التي يتم تدوينها كاختيار في المقام الثاني .إذا لم
تقوموا باختيار أي مدرسة فيتم التسجيل في المدرسة التي توجد بها أماكن متبقية.

إذا كان طفلي يمارس الدراسية في السن الدراسية السادسة في مدرسة يوجد بها صف السنة الدراسية السابعة هل يجب علينا
بالرغم من ذلك أن نطلب أن يبقى في المدرسة؟
-

لطفلك حق قانوني بالبقاء ولذلك فلن نقوم بتسجيل الطفل في أي مدرسة أخرى إذا لم يكن يريد ذلك بنفسه .على العكس من ذلك
نود أن تقوموا بتقديم الطلب عن طريق الخدمة االلكترونية  e-tjänstenبغض النظر عما إذا كان الطفل سيبقى في المدرسة أم
ال .إذا لم تقوموا بتقديم طلب لمدرسة في النظام فسيتم آنذاك معالجة الموضوع على أساس أن الطفل يريد البقاء في المدرسة.
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ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ  Hagavikskolanوﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ؟
-

ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ  Hagavikskolanﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى .ﯾﺘﻢ اﻻﺧﺘﯿﺎر
ﺻﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،
ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻺﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ .ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﯿﺎﻧﺼﯿﺐ ھﻮ ﻣﻨﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﺮ ً
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ.

ﯾﺤﺼﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ وﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ  Hagavikskolanاﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ.
متى يتم عمل االختيار المدرسي؟
-

ﯾﻔﺘﺘﺢ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﯾﻨﺎﯾﺮ (ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ) وﯾﻘﻔﻞ ﯾﻮم  31ﯾﻨﺎﯾﺮ (ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ)  .2022ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ
اﺧﺘﯿﺎري اﻟﻤﺪرﺳﻲ  Mitt Skolvalﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺮاﺑﻂ www.vaxjo.se/skolval

كيف سيتم ذلك؟
-

ﯾُﺮﺳﻞ ﺧﻄﺎب إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ ذوي اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺒﺪؤون ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ اﻟﺪراﺳﻲ  2022وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ (ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ) ﯾُﺴﺘﺪﻋﻮن ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪرﺳﻲ  .skolvaletﯾﺘﻢ
عمل االختيار المدرسي  skolvaletمن قبل حاملي حق الحضانة وذلك عن طريق استخدام الهوية االلكترونية e-legitimation
وذلك في موقع اختياري المدرسي  Mitt Skolvalالذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط  www.vaxjo.se/skolvalالذي
يقوم حاملي حق الحضانة بتسجيل الدخول اليه باستخدام الهوية االلكترونية .

ماذا يفعل الشخص الذي ال توجد لديه هوية الكترونية؟
 تتوفر إمكانية طلب االختيار المدرسي عن طريق استمارة ورقية .تواصل مع مركز التواصل في بلدية فكشو على موقع اإلنترنت info@vaxjo.seأو اتصل هاتفيا بالرقم .0470–41000
إذا نسيت تقديم طلب لمدرسة ،ماذا يحدث آنذاك؟
 -سيحصل طفلك على مكان في مدرسة بلدية ولكن ليس من األكيد أن تكون األقرب.
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ماذا يحدث إذا كنا نحن حاملي حق الحضانة غير متفقين عن ما هي المدرسة التي نريد أن نطلبها لطفلنا؟
 إذا كان الطفل يسكن بصورة تبادلية بين عنوانين فننطلق آنذاك من العنوان المسجل به الطفل في سجل األحوال المدنية .إذا كان سيتمتغيير العنوان المسجل به الطفل في سجل األحوال المدنية فيجب أن يقوم حاملي حق الحضانة بعمل ذلك لدى مصلحة الضرائب.
الحظ أنه إذا لم يوافق كال حاملي حق الحضانة على المدرسة التي تم تقديم طلب لها فسيتم التعامل بطلبكم على أساس أنكم لم تقوموا
بعمل اخيار فعّال.
ﻣﺘﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﻗﺮار اﻟﻘﺒﻮل؟
ﯾُﺮﺳﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس (آذار)/اﺑﺮﯾﻞ (ﻧﯿﺴﺎن) .2022
إذا لم نكن راضيين عن المدرسة التي حصلنا عليها ،ماذا يمكن أن نفعل آنذاك؟
 عليكم القيام بتقديم طلب لتبديل المدرسة .توجد االستمارة على موقع اإلنترنت www.vaxjo.seإذا كان يوجد لدينا حاليا طفل في مدرسة هل يحصل األخوة على أولوية آنذاك؟
-

ﻧﻌﻢ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﯾﻤﺎرس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﯾﻤﺎرس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻮن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ
وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ اﻟﺪراﺳﻲ  . 2022ﻻ ﯾﺴﺮي إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻸﺧﻮة واﻷﺧﻮات إذا اﻧﮭﻰ اﻟﻄﻔﻞ دراﺳﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﯿﺔ
ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﺪراﺳﻲ . 2022ﻻﺣﻆ أن ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﺪة وﺣﺪات ﻣﺪرﺳﯿﺔ.

كيف أعرف ما هي المدرسة التي يحق لطفلي الحصول فيها على خدمات التوصيل المدرسية؟
 إذا سجلت الدخول في الموقع  Mitt skolvalسترى ما هي المدرسة التي تقدم فيها خدمات التوصيل المدرسية .إن المدرسة التييمكن أن يحصل طفلك فيها على خدمات التوصيل المدرسية هي التي تلبون فيها المعايير المفروضة بالنسبة لخدمات التوصيل
المدرسية .يحصل جميع التالميذ مدرسة بها خدمات التوصيل المدرسية  skolskjutsskolaحتى لو كان التلميذ غير مؤهل للحصول
على خدمات التوصيل المدرسية.
إلى أي مدرسة يجب أقدم الطلب إذا كنت أود أن أتأكد من الحصول على خدمات التوصيل المدرسية؟
 إذا كان التلميذ يلبي شروط المسافة السارية على خدمات التوصيل المنزلية والشيء الذي يُعطى األفضلية هو حصول التلميذ علىخدمات التوصيل المدرسية فيجب أن تقوموا فقط بتقديم طلب للحصول على خدمات التوصيل المدرسية .في حالة عدم حصول التلميذ
على مكان في خدمات التوصيل المدرسية  skolskjutsskolaيكون التلميذ مؤهال تلقائيا للحصول على خدمات التوصيل المدرسية
في المدرسة التي سيتم إدخال التلميذ فيها (إذا كان الطفل يلبي شروط المسافة).
 -ستجد جميع المعلومات المتعلقة بكيفية طلب مدرسة في االختيار المدرسي على الرابط www.vaxjo.se/skolval

