
   

 

 حان وقت التقدیم للمدرسة! 
 

ینبغي على جمیع األطفال في السوید الذھاب إلى المدرسة اعتباراً من السنة التي یبلغون فیھا ست سنوات  
. ان ھذه المعلومات موّجھة لألشخاص الذین سیتقدمون بطلب للحصول على مقعد دراسي 9وحتى الصف 

 .2023الخریفي لعام لطفالھم للفصل الدراسي  
 یجب علیك التقدم بطلب للحصول على مكان بالمدرسة إذا كان لدیك طفل: 

 وسیبدأ في الصف التمھیدي. 2023یبلغ الطفل ست سنوات في عام  -
و یذھب حالیاً في مدرسة لیس فیھا ھذا   2023في الفصل الخریفي لعام  7أو  4سیبدأ الطفل في الصف 

 الصف الدراسي. 
 شباط/فبرایر. 5كانون الثاني/ینایر إلى  9یم الطلب اعتباًرا من یُمكنك تقد 

 الصف التمھیدي 
إن الصف التمھیدي ھو خطوة أولى في عالم المدرسة وإعداد لمزید من التعلیم. أن الصف التمھیدي إلزامي  

 اعتباًرا من السنة التي یبلغ فیھا الطفل سن السادسة. 

 مدرسة الصفوف العلیا 
 6و  3یوجد بھا جمیع الصفوف الدراسیة. وھناك مدارس تقوم بالتدریس حتى الصفین بعض المدارس ال 

و یرتاد حالیاً مدرسة ال یوجد بھا   2023في الفصل الخریفي عام   7أو  4فقط. إذا كان طفلك سیبدأ الصف  
 ھذا الصف یتوجب علیك تقدیم طلب للطفل/للطفلة للحصول على مقعد قي المدرسة.  

 إحدى ھذه الصفوف في ھذه المدارس حالیاً، فأنت بحاجة إلى تقدیم طلب على مدرسة.  إذا كان طفلك في
 في:  3الصف 

- Kräpplaskolan 
- Hörningsnässkolan 
- Stenmoskolan 
- Grindstuskolan 
- Vårbackaskolan 
- Skansbergsskolan 
- Långsjöskolan 
 

 الصف السادس في: 
- Solfagraskolan 
- Snättringeskolan 
- Stensängsskolan 
- Visättraskolan 
- Edboskolan 
- Mörtviksskolan 
- Sjötorpsskolan 
- Tomtbergaskolan 
- Utsäljeskolan 
- Kästaskolan 

huddinge.se/sokaskola 



- Skogskällan 
- Ängsnässkolan 

 كیفیة التقدم بطلب للحصول على مكان بالمدرسة
رسة في بلدیة ھودینغھ عبر الخدمة اإللكترونیة. یمكنك العثور  یُمكنك تقدیم طلب للحصول على مكان بمد

   .service.huddinge.seعلى ذلك على 
)  Mobile BankIDأو  BankIDالستخدام الخدمة اإللكترونیة، یجب أن یكون لدیك ھویة إلكترونیة (

تتعامل معھ. إذا كنت غیر قادر على الحصول على ھویة إلكترونیة، أو إذا  الذي تحصل علیھ من البنك الذي  
كنت بحاجة إلى مساعدة أخرى في تقدیم الطلب الخاص بك، یُمكنك االتصال بمركز الخدمة لمساعدتك. 

 .08 - 535 300 00یمكنك الوصول إلى مركز الخدمة على ھاتف رقم 

 اختر ثالث مدارس مختلفة 
ث مدارس لكي یكون الطلب صالًحا. ویُمكنك تحدید أي مدرسة ترید أن تكون لھا یجب علیك اختیار ثال 

 أولویة ألن یبدأ بھا طفلك، أي یتم ترتیبھم حسب األولویة في المرتبة األولى والثانیة والثالثة. 

 تأكید الطلب 
ھما الموافقة على  إذا كان للطفل اثنین من أولیاء االمور وھما یعیشان في عناوین مختلفة، فینبغي على كال

الطلب لكي یكون الطلب نافذاً. ویتم عمل ذلك في نفس الخدمة اإللكترونیة التي تقومون بالتقدم بطلب 
 للحصول على مكان بالمدرسة بھا. 

 مزید من المعلومات حول المدارس األساسیة في بلدیة ھودینغھ
 ة. ویمكن العثور على معلومات عن المدارس على مواقعھا اإللكترونی

 ھنا ستجد قائمة بجمیع المدارس األساسیة في بلدیة ھودینغھ 
 انقر على المدرسة التي تھتم بھا للدخول على موقعھا اإللكتروني. 

 ة أسئلة. یُمكنك أیًضا االتصال بالمدرسة مباشرةً إذا كان لدیك أی

 المدارس التابعة للبلدیة والمدارس المستقلة 
عند التقدم بطلب للحصول على مكان بمدرسة، یمكنك االختیار بین المدارس التابعة للبلدیة في ھودینغھ، 

 والمدارس المستقلة، والمدارس في البلدیات األخرى.
إذا كنت ترغب في التقدیم الى مدرسة مستقلة أو مدرسة في بلدیة أخرى، یجب علیك االتصال بالمدرسة  

 التي ترغُب بھا و ذلك للحصول على معلومات حول كیفیة التقدیم. 
إذا كنت قد قبلت مكانًا في مدرسة مستقلة أو مدرسة في بلدیة أخرى، یجب علیك إخطار بلدیة ھودینغھ بذلك. 

(التراجع عن الحصول على مكان  Avstå skolplaceringلقیام بذلك في الخدمة اإللكترونیة یمكنك ا
 .service.huddinge.seبالمدرسة)، والتي یُمكنك العثور علیھا على 

 خطاب التنسیب في المدرسة 
 .2023المدرسة التي حصل طفلك على مكان فیھا خالل شھر مارس  ستقوم البلدیة بإرسال خطاب بشأن 

نحن نحاول دائًما إلحاق األطفال في واحدة من المدارس التي قام أولیاء األمور باختیارھا والتقدم إلیھا. ومع  
 ذلك، ال یمكننا ضمان أن یحصل طفلكم على مكان بأي من المدارس الثالث التي قمتم باختیارھا.

طفلك على مكان في أي من المدارس التي قمتم باختیارھا، فسوف یحصل على مكان في  إذا لم یحصل
مدرسة أخرى في بلدیة ھودینغھ. لتحدید المدرسة التي یحصل طفلك على مكان فیھا، نُعطي األولویة في  

 المقام األول للقرب النسبي و بالدرجة الثانیة وجود األشقاء في المدرسة. 

 القرب النسبي
یع األطفال االلتحاق بمدرسة قریبة من المنزل. ولكن في بعض األحیان، قد یكون ھناك عدد كبیر  یحق لجم

جدًا من المتقدمین إلى المدرسة. في ھذه الحاالت، نستخدم طریقة القرب النسبي لتحدید المدرسة التي یجب  
 أن یحصل طفلك على مكان فیھا.

غبان في الذھاب الى المدرسة ذاتھا ولكن لم یتبقى سوى ویعني القرب النسبي أنھ إذا كان ھناك طفالن یر
 مكان واحد، فإن الطفل الذي یسكن بمسافة أبعد عن المدرسة البدیلة االخرى لھ الحق بھذا المكان. 
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 أولویة األشقاء
تعني أولویة األشقاء أن األطفال الذین لدیھم أشقاء في المدرسة یمكنھم الحصول على األولویة لاللتحاق 

 المدرسة. وینطبق ھذا إذا:  بنفس
 )F -3كان الطفل سیبدأ في الصف التمھیدي وحتى الصف الثالث ( -
 ) F-3كان األخ یرتاد الصف التمھیدي وحتى الصف الثالث ( -
 كانت المسافة كیلومترین أو أقل للمدرسة المعنیة.  -

 ھل أنت غیر راٍض عن تنسیب طفلك بالمدرسة؟

التي حصل فیھا طفلك على مكان، فإن لدیك الفرصة للتقدم بطلب لتغییر إذا كنت ترید مدرسة غیر تلك 
المدرسة. یُرجى مالحظة أن التغییر مرھون بالتوافر وال یضمن الطلب حصول طفلك على مكان بالمدرسة  

األخرى. سوف تتلقى مزید من المعلومات حول تغییر المدرسة في الخطاب الذي یتم إرسالھ إلیك بشأن 
 ي حصل طفلك على مكان بھا. المدرسة الت

إذا تمت الموافقة على التغییر، سیبدأ طفلك في المدرسة الجدیدة عند بدء الدراسة في شھر أغسطس. إذا لم  
یكن بالمدرسة التي ترید التغییر إلیھا مكان شاغر، فسیحتفظ طفلك بالمكان في المدرسة التي تم إخطارك 

 بحصولھ على مكان بھا في شھر مارس.

 الطعن على قرار البلدیة 
إذا كنت تعتقد أن قرار البلدیة خاطئ، یمكنك الطعن أمام المحكمة اإلداریة، والمحكمة تقیّم ما إذا كنا قد  

امتثلنا للقانون أم ال عندما قمنا بتحدید مكان لطفلك بأحد المدارس. الحظ أن االستئناف ال یعني أن طفلك 
 مدرسة أخرى.  سیحصل أوتوماتیكیاً على مكان جدید ب

  00لمزید من المعلومات حول طلب االستئناف والمساعدة، یرجى االتصال بمركز الخدمة على ھاتف رقم 
300 535 - 08. 

 بدء المدرسة 
. سوف تتلقى المزید من المعلومات حول بدء 2023یبدأ الفصل الدراسي الخریفي في شھرآب/أغسطس 

 الدراسة من المدرسة التي سیبدأ فیھا طفلك. 

 أشیاء أخرى من الجید معرفتھا

 دار رعایة أطفال المدارس 
خالل الجزء من الیوم الذي ال یكون فیھ طفلك في المدرسة، یُمكن أن یتواجد في دار رعایة أطفال المدارس 

سنوات) أو یُمكن أن یتواجد في نشاط ترفیھي مفتوح (للتالمیذ  10و  6(للتالمیذ الذین تتراوح أعمارھم بین 
 سنة).  13و  10الذین تتراوح أعمارھم بین 

یة تفرض رسوًما على الحصول على مكان في دار رعایة أطفال المدارس استنادًا یرجى مالحظة أن البلد
كرون  428إلى دخل األسرة. بالنسبة لألنشطة الترفیھیة المفتوحة، یتم فرض رسوم ثابتة. بلغت الرسوم 

 بغض النظر عن دخل األسرة. 2022سویدي في الشھر لعام 

شاطات أوقات الفراغ بالتزامن مع تقدیم طلب المدرسة.  یمكنك التقدم بطلب للحصول على مكان في دار ن
بالنسبة لألطفال الذین سیبدأون في الصف التمھیدي، یتم االنتقال من روضة األطفال إلى المدرسة االبتدائیة  

 آب/أغسطس. یستطیع طفلك الذھاب الى دار نشاطات اوقات الفراغ منذ ذلك التاریخ. 1في 

 الدعم الخاص 
ي البلدیة دعًما خاًصا للتالمیذ الذین یحتاجون إلى الدعم. إذا كان طفلك بحاجة إلى دعم  تُقدم المدارس ف

خاص، اتصل بمدیر المدرسة التي حصل طفلك/طفلتك فیھا على مكان لمناقشة ھذا األمر. ال تحتاج أن تشیر 
 في الطلب أن طفلك یحتاج إلى دعم خاص. 

 خدمة التوصیل المدرسیة 
ى خدمة التوصیل في بعض األحیان. وھذا یعني أنھ بأستطاعة الطفل ركوب  یحق لألطفال الحصول عل 

، و بالدرجة الثانیة بحافلة المدرسة أو  SLوسیلة نقل من وإلى المدرسة مجانا. في الدرجة األولى بحافلة  
یمكنك أیضا  huddinge.se/skolskjutsسیارة األجرة المدرسیة. یوجد المزید من المعلومات على

 و ذلك للحصول على معلومات.  08 -535 300  00االتصال بمركز الخدمة على 

https://www.huddinge.se/skolskjuts


 تدریس اللغة األم
یُمنح الطالب الذین لدیھم لغة أم غیر اللغة السویدیة فرصة دراسة ھذه اللغة كمادة دراسیة في المدرسة.  

یمكن دراسة اللغة األم بدءاً من الصف التمھیدي. ویجري التدریس مرة واحدة في األسبوع بعد انتھاء 
 المدرسة، خارج جدول الحصص الدراسیة العادي.  

 مزید من المعلومات عن تعلیم اللغة األم

 المزید من المعلومات واألسئلة 
یمكن العثور على مزید من المعلومات حول التقدم بطلب للحصول على مكان بالمدرسة على  

huddinge.se/sokaskola إذا كان لدیك أسئلة أخرى أو تحتاج إلى مساعدة في تقدیم الطلب، یُرجى .
 االتصال بمركز الخدمة.

 ودینغھمركز الخدمة في ھ
 08 - 535 300 00رقم الھاتف: 

 servicecenter@huddinge.seالبرید اإللكتروني: 
 Patron Pehrs väg 6, Huddingeعنوان الزیارة: 
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