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Okula başvurma zamanı!
İsveç'te tüm çocuklar, altı yaşından itibaren 9. sınıfa kadar okula gitmek
zorundadır. Bu bilgiler, 2021 sonbahar döneminde çocuğu için bir okula
başvuracak olanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu şartları sağlayan çocuğunuz varsa okula başvurmalısınız:
- 2021 yılında altı yaşını dolduran ve anasınıfına başlayacak olan.
- 2021 sonbaharında 4. veya 7. sınıfa başlayacak ve bugün o sınıfın bulunmadığı
bir okula gidecek olan ("Daha yüksek sınıfı bulunan okul" başlığı altında daha
fazlasını okuyun)
7 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında başvurabilirsiniz.

Ana sınıfı

Ana sınıfı, okul dünyasına bir ilk adım ve ileri eğitim için bir hazırlıktır. Çocuğun
altı yaşına geldiği yıldan itibaren ana sınıfı zorunludur.

Daha yüksek sınıfı bulunan okul

Bazı okullarda tüm sınıflar yoktur. Sadece 3. ve 6. sınıfa kadar eğitim veren
okullar vardır. Çocuğunuz 2021 sonbaharında 4. veya 7. sınıfa başlayacaksa ve
halihazırda o sınıfın bulunmadığı bir okula gitmekteyse, onun için okul başvurusu
yapmalısınız.
Bu durum, çocuğunuz şu anda aşağıdaki sınıflardan ve okullardan birindeyse
geçerlidir:
Şu okullardaki 3. sınıf:
Kräpplaskolan
Hörningsnässkolan
Stenmoskolan
Grindstuskolan
Vårbackaskolan
Skansbergsskolan
Långsjöskolan

Şu okullardaki 6. sınıf:
Solfagraskolan
Snättringeskolan
Visättraskolan
Edboskolan
Mörtviksskolan
Sjötorpsskolan
Tomtbergaskolan
Utsäljeskolan
Kästaskolan
Skogskällan
Ängsnässkolan

Okul başvurusu nasıl yapılır?

Okul başvurusunu Huddinge Belediyesi'nin e-hizmetinde yapacaksınız. Bu
hizmeti service.huddinge.se'de bulabilirsiniz.
E-hizmeti kullanmak için bankanızdan aldığınız e-kimlik (BankID veya Mobil
BankID) olması gerekir. Bir e-kimlik alamıyorsanız veya uygulamanızla ilgili
başka yardıma ihtiyacınız varsa, size yardımcı olması için servis merkezine
başvurabilirsiniz. Servis merkezine 08-535 300 00 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.

Üç farklı okul seçin

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için üç okul seçmeniz gerekir. Çocuğunuzun
birinci, ikinci ve üçüncü seçenek olarak hangi okula başlamasını istediğinizi
belirtirsiniz.

Başvuruyu teyit etme

Farklı adreslerde yaşayan iki veliyseniz, başvurunun geçerli olabilmesi için
başvuruyu her ikinizin de onaylaması gerekir. Bu onaylama, okul aradığınız aynı
e-hizmette yapılır.

Huddinge Belediyesi'nin ilköğretim okulları hakkında daha fazla bilgi

Covid-19 nedeniyle, belediyenin ilköğretim okulları veliler için yüz yüze
bilgilendirme toplantı imkanı sunmayacaktır. Okullarla ilgili bilgileri okulların
kendi web sitelerinde bulabilirsiniz.
Burada Huddinge’deki tüm ilköğretim okullarının bir listesini bulacaksınız
Okulun web sitesine devam etmek için ilgilendiğiniz okula tıklayınız.
Herhangi bir sorunuz varsa doğrudan okulla da irtibata geçebilirsiniz.

Belediye okulu veya bağımsız okul

Okul başvurusu yaparken, Huddinge'deki devlet okulları, bağımsız okullar ve
diğer belediyelerdeki okullar arasında seçim yapabilirsiniz.
Bağımsız bir okula veya başka bir belediyedeki bir devlet okuluna başvurmak
istiyorsanız, nasıl başvuracağınız hakkında bilgi almak için ilgilendiğiniz okulla
temasa geçmeniz gerekir.
Bir bağımsız okuldaki veya başka bir belediyenin okulundaki bir yeri kabul
ettiyseniz, bunu Huddinge Belediyesi’ne bildirmeniz gerekir. Bunu
service.huddinge.se'de bulacağınız “Okul yerleştirmesinden feragat” (Avstå
skolplacering) e-hizmetiyle yaparsınız.

Okula yerleştirme kararı

Belediye, çocuğunuzun hangi okula yerleştirildiği hakkındaki kararı Mart 2021'de
gönderecektir.
Çocukları her zaman velilerin başvurduğu okullardan birine yerleştirmeye
çalışırız. Ancak, istediklerinizden herhangi birini alacağınızı garanti edemeyiz.

Çocuğunuz talep ettiğiniz okullardan herhangi birinde yer alamazsa, Huddinge
Belediyesi’ndeki başka bir okulda yer alacaktır. Çocuğunuzun hangi okulda yer
aldığını belirlemek için, öncelikle göreceli yakınlığı ve ikinci olarak da kardeş
önceliğini esas alırız.

Göreceli yakınlık

Tüm çocukların eve yakın bir okula gitmeye hakkı vardır. Ancak, bazen bir okula
çok fazla başvuru yapan olabilir. Bu gibi durumlarda, çocuğunuzun hangi okulda
yer alması gerektiğini belirlemek için göreceli yakınlık yöntemini kullanırız.
Göreceli yakınlık, iki çocuk aynı okulda bir yer istiyorsa ancak tek bir yer
kaldıysa, o okula en yakın alternatif okula yolu en uzun olan çocuğun, o kalan tek
yeri alma hakkı olduğu anlamına gelir.

Kardeş önceliği

Kardeş önceliği, bir okulda kardeşi olan çocukların aynı okul için öncelikleri
olabileceği anlamına gelir. Bu, aşağıdaki durumlar için geçerlidir:
- çocuk F-3 sınıfına başlayacaksa
- kardeşi F-3 sınıfına gitmekteyse
- söz konusu okula mesafe iki kilometre veya daha azsa

Çocuğunuzun okula yerleştirilişinden memnun değil misiniz?
Çocuğunuzun yer verilen okuldan başka bir okul istiyorsanız, okul değişikliği için
başvurma imkanına sahipsiniz. Değişikliklerin doluluk durumuna bağlı olduğunu
ve bir başvurunun çocuğunuzun farklı bir okula yerleştirileceğini garanti
etmediğini lütfen unutmayın. Çocuğunuzun hangi okula yerleştirildiği hakkında
bilgilendirilmeyle birlikte okul değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi alırsınız.
Değişiklik onaylanırsa, çocuğunuz yeni okula Ağustos ayında okul açılışında
başlayacaktır. Eğer geçmek istediğiniz okulda boş yer yoksa, çocuğunuz Mart
ayında hakkındaki karar size bildirilen okuldaki yerini koruyacaktır.

Belediyenin kararına itiraz

Belediyenin kararının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, çocuğunuzu
yerleştirdiğimizde yasalara uyup uymadığımızı değerlendirecek olan İdare
Mahkemesine başvurabilirsiniz. İtirazın, otomatik olarak çocuğunuza başka bir
yer verileceği anlamına gelmediğini lütfen unutmayın.
İtirazınız hakkında daha fazla bilgi ve yardım için lütfen 08-535 300 00'dan Servis
Merkezine başvurun.

Okul açılışı

Sonbahar dönemi 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Çocuğunuzun
başlayacağı okuldan okul açılışı hakkında daha fazla bilgi alacaksınız.

Bilinmesinde fayda olan diğer şeyler
Boş zaman evleri

Günün okulda olmadığı bölümünde, çocuğunuz bir boş zaman evinde (6-10 yaş
arası öğrenciler için) veya açık boş zaman birimlerinde (10-12 yaş arası öğrenciler
için) bulunabilir.
Belediye, hanenizin gelirine bağlı olarak bir boş zaman evindeki bir yer için ücret
talep etmektedir. Açık boş zaman birimleri için sabit bir ücret tahsil edilir. 2021
için, ücret, hanenin gelirine bakılmaksızın aylık 417 krondur.
Boş zaman evi için başvuru okul başvurusuyla aynı zamanda yapılır. Okul öncesi
anasınıfına başlayacak olan çocuklar için anaokulundan ilkokula geçiş 1
Ağustos'ta gerçekleşir ve bu tarihten itibaren çocuğunuz bir boş zaman evine
gidebilir.

Özel destek

Belediyedeki okullar ihtiyacı olan öğrencilere özel destek sağlamaktadır.
Çocuğunuzun özel desteğe ihtiyacı varsa, bunu konuşmak için kendisine verilen
okulun müdürüyle iletişime geçin.

Okul servisi

Bazı durumlarda, çocukların okul servisi hakkına sahiptir. Bu, öncelikle SL
otobüsü, ikinci olarak okul otobüsü veya okul taksisi ile olmak üzere, çocuğun
okula ücretsiz olarak gidip gelebileceği anlamına gelir. Daha fazla bilgi
huddinge.se/skolskjuts adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 08-535 300 00 numaralı
telefondan servis merkezine başvurabilirsiniz.

Anadil eğitimi

İsveççe dışında bir anadili olan öğrencilere okulda ders olarak bu dili okuma
fırsatı verilir. Anadili okul öncesi anasınıfından itibaren okunabilir. Öğretim,
okulun bitiminden sonra haftada bir kez, normal programın dışında gerçekleşir.
Anadil öğretimi hakkında daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi ve sorular için

Okul başvurusu hakkında daha fazla bilgiyi huddinge.se/sokaskola adresinde
bulabilirsiniz. Başka sorularınız varsa veya başvurunuzu göndermek için yardıma
ihtiyacınız varsa, lütfen servis merkezine başvurun.
Huddinge Servis Merkezi
Telefon numarası: 08-535 300 00
E-posta: servicecenter@huddinge.se
Ziyaret adresi: Patron Pehrs väg 6, Huddinge

