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حان وقت التقديم للمدرسة!
في السويد ،يُلزم جميع األطفال بالذهاب إلى المدرسة اعتبارا ً من السنة التي يبلغون فيها سن السادسة وحتى
الصف التاسع .هذه المعلومات مخصصة لألشخاص الذين سيتقدمون بطلب للحصول على مكان بالمدرسة
لطفلهم للفصل الدراسي الخريفي لعام .2022
يجب عليك التقدم بطلب للحصول على مكان بالمدرسة إذا كان لديك طفل:
 سيبلغ ستة في عام  2022وسيبدأ الصف التمهيدي. سيبدأ الصف الرابع أو السابع في خريف عام  2022وهو يرتاد في الوقت الحالي مدرسة ال يوجد بها هذاالصف (اقرأ المزيد تحت عنوان "مدرسة الصفوف العليا")
اعتبارا من  10يناير إلى  4فبراير.
يُمكنك تقديم الطلب
ً

الصف التمهيدي
إن الصف التمهيدي هو خطوة أولى في عالم المدرسة وإعداد لمزيد من التعليم .ويكون الصف التمهيدي
اعتبارا من السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
إلزاميًا
ً

مدرسة الصفوف العليا
بعض المدارس ال يوجد بها جميع الصفوف الدراسية .وهناك مدارس تقوم بالتدريس حتى الصفين الثالث
والسادس فقط .إذا كان طفلك سيبدأ الصف الرابع أو السابع في خريف عام  2022وهو يرتاد في الوقت
الحالي مدرسة ال يوجد بها هذا الصف ،فإنه يتوجب عليك تقديم طلب للحصول على مكان بمدرسة له.
وينطبق هذا إذا كان طفلك يرتاد في الوقت الحالي إحدى الصفوف والمدارس التالية:
الصف الثالث في:
 Kräpplaskolan Hörningsnässkolan Stenmoskolan Grindstuskolan Vårbackaskolan Skansbergsskolan Långsjöskolanالصف السادس في:
 Solfagraskolan Snättringeskolan Stensängsskolan Visättraskolan Edboskolan Mörtviksskolan Sjötorpsskolan Tomtbergaskolan Utsäljeskolan Kästaskolan SkogskällanÄngsnässkolan -

كيفية التقدم بطلب للحصول على مكان بالمدرسة
يُمكنك تقديم طلب للحصول على مكان بمدرسة في بلدية هودينغه عبر الخدمة اإللكترونية .يمكنك العثور
على ذلك على .service.huddinge.se
الستخدام الخدمة اإللكترونية ،يجب أن يكون لديك هوية إلكترونية ( BankIDأو )Mobile BankID
الذي تحصل عليه من البنك الذي تتعامل معه .إذا كنت غير قادر على الحصول على هوية إلكترونية ،أو إذا
كنت بحاجة إلى مساعدة أخرى في تقديم الطلب الخاص بك ،يُمكنك االتصال بمركز الخدمة لمساعدتك.
يمكنك الوصول إلى مركز الخدمة على هاتف رقم .08 - 535 300 00
اختر ثالث مدارس مختلفة
يجب عليك اختيار ثالث مدارس لكي يكون الطلب صال ًحا .ويُمكنك تحديد أي مدرسة تريد أن تكون لها
أولوية ألن يبدأ بها طفلك ،أي يتم ترتيبهم حسب األولوية في المرتبة األولى والثانية والثالثة.
تأكيد الطلب
إذا كان للطفل وليا لألمر اثنين وهما يعيشان بعناوين مختلفة ،فينبغي على كالهما الموافقة على الطلب لكي
يكون ذلك صال ًحا .ويتم ذلك في نفس الخدمة اإللكترونية التي تقومون بالتقدم بطلب للحصول على مكان
بالمدرسة بها.
مزيد من المعلومات حول المدارس األساسية في بلدية هودينغه
يمكن العثور على معلومات عن المدارس على مواقعها اإللكترونية.
هنا ستجد قائمة بجميع المدارس األساسية في بلدية هودينغه
انقر على المدرسة التي تهتم بها للدخول على موقعها اإللكتروني.
يُمكنك أيضًا االتصال بالمدرسة مباشرةً إذا كان لديك أية أسئلة.

المدارس التابعة للبلدية والمدارس المستقلة
عند التقدم بطلب للحصول على مكان بمدرسة ،يمكنك االختيار بين المدارس التابعة للبلدية في هودينغه،
والمدارس المستقلة ،والمدارس في البلديات األخرى.
إذا كنت ترغب في التقديم لمدرسة مستقلة أو مدرسة تابعة للبلدية في بلدية أخرى ،يجب عليك االتصال
بالمدرسة التي تهتم بها للحصول على معلومات حول كيفية التقديم.
إذا كنت قد قبلت مكانًا في مدرسة مستقلة أو مدرسة في بلدية أخرى ،يجب عليك إخطار بلدية هودينغه بذلك.
يمكنك القيام بذلك في الخدمة اإللكترونية ( Avstå skolplaceringالتراجع عن الحصول على مكان
بالمدرسة) ،والتي يُمكنك العثور عليها على .service.huddinge.se

خطاب التنسيب في المدرسة
ستقوم البلدية بإرسال خطاب بشأن المدرسة التي حصل طفلك على مكان فيها خالل شهر مارس .2022
نحن نحاول دائما ً إلحاق األطفال في واحدة من المدارس التي قام أولياء األمور باختيارها والتقدم إليها .ومع
ذلك ،ال يمكننا ضمان أن يحصل طفلكم على مكان بأي من المدارس الثالث التي قمتم باختيارها.
إذا لم يحصل طفلك على مكان في أي من المدارس التي قمتم باختيارها ،فسوف يحصل على مكان في
مدرسة أخرى في بلدية هودينغه .لتحديد المدرسة التي يحصل طفلك على مكان فيها ،نُعطي األولوية في
المقام األول للقرب النسبي ،ثم األولوية لألشقاء.
القرب النسبي
يحق لجميع األطفال االلتحاق بمدرسة قريبة من المنزل .ولكن في بعض األحيان ،قد يكون هناك عدد كبير
جدًا من المتقدمين إلى المدرسة .في هذه الحاالت ،نستخدم طريقة القرب النسبي لتحديد المدرسة التي يجب
أن يحصل طفلك على مكان فيها.

ويعني القرب النسبي أنه إذا كان هناك طفالن يرغبان في االلتحاق بنفس المدرسة ولكن لم يبق سوى مكان
واحد ،فإن الطفل الذي تكون المسافة إلى أقرب مدرسة بديلة من منزله أكبر ،يحق له الحصول على المكان.
أولوية األشقاء
تعني أولوية األشقاء أن األطفال الذين لديهم أشقاء في المدرسة يمكنهم الحصول على األولوية لاللتحاق
بنفس المدرسة .وينطبق هذا إذا:
 كان الطفل سيبدأ في الصف التمهيدي وحتى الصف الثالث ()F-3 كان األخ يرتاد الصف التمهيدي وحتى الصف الثالث ()F-3 -كانت المسافة كيلومترين أو أقل للمدرسة المعنية.

راض عن تنسيب طفلك بالمدرسة؟
هل أنت غير
ٍ
إذا كنت تريد مدرسة غير تلك التي حصل فيها طفلك على مكان ،فإن لديك الفرصة للتقدم بطلب لتغيير
المدرسة .يُرجى مالحظة أن التغيير مرهون بالتوافر وال يضمن الطلب حصول طفلك على مكان بالمدرسة
األخرى .سوف تتلقى مزيد من المعلومات حول تغيير المدرسة في الخطاب الذي يتم إرساله إليك بشأن
المدرسة التي حصل طفلك على مكان بها.
إذا تمت الموافقة على التغيير ،سيبدأ طفلك في المدرسة الجديدة عند بدء الدراسة في شهر أغسطس .إذا لم
يكن بالمدرسة التي تريد التغيير إليها مكان شاغر ،فسيحتفظ طفلك بالمكان في المدرسة التي تم إخطارك
بحصوله على مكان بها في شهر مارس.
الطعن على قرار البلدية
إذا كنت تعتقد أن قرار البلدية خاطئ ،يمكنك الطعن أمام المحكمة اإلدارية ،والمحكمة تقيّم ما إذا كنا قد
امتثلنا للقانون أم ال عندما قمنا بتحديد مكان لطفلك بأحد المدارس .يُرجى المالحظة أن الطعن ال يعني أن
طفلك سيحصل على مكان جديد بمدرسة أخرى بشكل تلقائي.
لمزيد من المعلومات حول طلبك والمساعدة في الطعن ،يرجى االتصال بمركز الخدمة على هاتف رقم
.08 - 535 300 00

بدء المدرسة
يبدأ الفصل الدراسي الخريفي في  17أغسطس  .2022سوف تتلقى المزيد من المعلومات حول بدء الدراسة
من المدرسة التي سيبدأ فيها طفلك.

أشياء أخرى من الجيد معرفتها
دار رعاية أطفال المدارس
خالل الجزء من اليوم الذي ال يكون فيه طفلك في المدرسة ،يُمكن أن يتواجد في دار رعاية أطفال المدارس
(للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 10سنوات) أو يُمكن أن يتواجد في نشاط ترفيهي مفتوح (للتالميذ
الذين تتراوح أعمارهم بين  10و 12سنة).
يرجى مالحظة أن البلدية تفرض رسو ًما على الحصول على مكان في دار رعاية أطفال المدارس استنادًا
إلى دخل األسرة .بالنسبة لألنشطة الترفيهية المفتوحة ،يتم فرض رسوم ثابتة .وبالنسبة لعام  ،2022تبلغ
الرسوم  417كرونة سويدية في الشهر ،بغض النظر عن دخل األسرة.
يتم تقديم طلب للحصول على مكان بدار رعاية أطفال المدارس في نفس الوقت الذي تُقدم فيه طلب للحصول
على مكان بالمدرسة .بالنسبة لألطفال الذين سيبدأون الصف التمهيدي ،يتم االنتقال من روضة األطفال إلى
واعتبارا من ذلك التاريخ ،يمكن لطفلك ارتياد دار رعاية أطفال
المدرسة األساسية في  1أغسطس،
ً
المدارس.
الدعم الخاص
صا للتالميذ الذين يحتاجون إليه .إذا كان طفلك بحاجة إلى دعم خاص،
تُقدم المدارس في البلدية دع ًما خا ً
اتصل بمدير المدرسة الذي حصل على مكان بها لمناقشة هذا األمر.
خدمة التوصيل المدرسية
في بعض الحاالت ،يحق لألطفال الحصول على خدمة التوصيل المدرسية .وهذا يعني أن الطفل يمكن أن
يذهب من وإلى المدرسة مجانًا ،في المقام األول عن طريق حافالت شركة النقل العام  ،SLوفي المقام الثاني
عن طريق حافلة المدرسة أو سيارة أجرة مدرسية .يوجد مزيد من المعلومات على
 .huddinge.se/skolskjutsيُمكنك أيضًا االتصال بمركز الخدمة على هاتف رقم 08 - 535 300 00
للحصول على معلومات.
تعليم اللغة األم
يُمنح الطالب الذين لديهم لغة أم غير اللغة السويدية فرصة دراسة هذه اللغة كمادة دراسية في المدرسة.
يمكن دراسة اللغة األم بداية من الصف التمهيدي .ويجري التدريس مرة واحدة في األسبوع بعد انتهاء
المدرسة ،خارج جدول الحصص الدراسية العادي.
مزيد من المعلومات عن تعليم اللغة األم

المزيد من المعلومات واألسئلة
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التقدم بطلب للحصول على مكان بالمدرسة على
 .huddinge.se/sokaskolaإذا كان لديك أسئلة أخرى أو تحتاج إلى مساعدة في تقديم الطلب ،يُرجى
االتصال بمركز الخدمة.
مركز الخدمة في هودينغه
رقم الهاتف08 - 535 300 00 :
البريد اإللكترونيservicecenter@huddinge.se :
عنوان الزيارةPatron Pehrs väg 6, Huddinge :

