معلومات إلى حاملي حق الحضانة من ذوي األطفال الذين
سيبدؤون في السنة الدراسية  7في فصل الخريف الدراسي 2021

حان أوان تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة!
في شهر أغسطس (آب)  2021سيبدأ طفلك في السنة الدراسية  7وقد حان األوان اآلن لتقديم طلب لاللتحاق بمدرسة .يقوم حامل حق
الحضانة/حاملي حق الحضانة بعمل االختيار المدرسي عن طريق الهوية االلكترونية  e-legitimationفي النظام المسمى اختياري
المدرسي  .Mitt Skolvalإذا كان لطفلك اثنين من حاملي حق الحضانة فيتطلب األمر قيامهما سويا بالموافقة على االختيار المدرسي
لكي يصبح باإلمكان التعامل بالطلب .عندما يفتتح النظام سيصلكم خطاب استدعاء عن طريق البريد.

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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كيف يقدم المرء الطلب لمدرسة المرحلة األساسية للبكالوريا الدولية أو في فرع التخصص في مادة الطبيعة والهندسة في
فاجرابكس سكوالن؟
 إن تقديم الطلب لمدرسة المرحلة األساسية للبكالوريا الدولية أو في فرع التخصص في مادة الطبيعة والهندسة في فاجرابكس سكوالنيتم بنفس الطريقة التي تسري على المدارس البلدية األخرى .يتم االختيار عن طريق أولوية لألخوة واألخوات وبعد ذلك عن طريق
القرعة .يعود سبب استخدام القرعة إلى منح جميع التالميذ فرصا متساوية للدخول في المدرستين ،بغض النظر عن مكان سكن
التلميذ في البلدية.
يمنح جميع التالميذ الذين يلبون شرطة المسافة ويحصلون على مكان في مدرسة المرحلة األساسية للبكالوريا الدولية أو في فرع
التخصص في مادة الطبيعة والهندسة في فاجرابكس سكوالن على خدمات التوصيل المدرسية ومأنها مدرسة توجد بها خدمات
التوصيل المدرسي.
متى يتم عمل االختيار المدرسي؟
 يفتتح االختيار المدرسي بتاريخ  15يناير (كانون ثاني) ويقفل يوم  31يناير (كانون ثاني)  .2021تقوم بعمل االختيار المدرسي فياختياري المدرسي  Mitt Skolvalعن طريق الرابط www.vaxjo.se/skolval
كيف سيتم ذلك؟
 يُرسل خطاب إلى حاملي حق الحضانة من ذوي األطفال الذين سيبدؤون في صف المرحلة التمهيدية والسنة الدراسية السابعة فيفصل الخريف الدراسي  2021وذلك في بداية شهر يناير (كانون ثاني) يُستدعون بموجبه إلى االختيار المدرسي  .skolvaletيتم
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 يأتي قرار القبول؟
 يُرسل القرار المتعلق بالقبول الذي تمت الموافقة عليه إلى حاملي حق الحضانة في شهر مارس (آذار)/ابريل (نيسان) .2021إذا 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 يمارس الدراسة في المدرسة المطلوبة ويمارس الدراسة في نفس الوحدة الدراسية التي تطلبون التسجيل فيهاوذلك خالل فصل الخريف الدراسي  . 2021ال يسري إعطاء األولوية لألخوة واألخوات إذا انهى الطفل دراسته في الوحدة الدراسية
خالل فصل الربيع الدراسي  . 2021الحظ أن مدرسة المرحلة األساسية لها عدة وحدات مدرسية.
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

