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 Val till förskoleklass – dariانتخاب صنف آمادگی
 

 مکتب بروند؟بھ حتماً باید کودکان شش سالھ  ءآیا ھمھ
بھ  ای اجباری ءوظیفھ ،ھمان سالصل خزانی تعلیمی ف دردر آن سالی کھ یک کودک شش سالھ می شود، بلی. 

 ،ابتدایی مکتبپیش از آغاز نمودن صنف آمادگی رفتن بھ بھ سخن دیگر، مکتب رفتن وی نیز آغاز می گردد. 
 اجباری می باشد.

 آیا حتمی است کھ من باید انتخاب کنم فزرند من بھ کدام مکتب برود؟
برای تضمین شده  ءآمادگی ما بھ گونھدر یکی از صنف ھای دوره  کودکانی کھ در گوتنبرگ ثبت احوال ھستندتمام 
، شما بھ حیث سرپرست نمودنانتخاب را فرزند خود مکتب  ءانھدامی شود. اما با توجھ بھ حق آزداده جا شان 

د. شامل شو سھ مکتب مورد نظر شمایکی از  فرزند شما بھکھ ید خود را ارائھ نمای خواھشمی توانید  خود کودک
شما  ءبھ فرزند شما در یکی از مکاتب نزدیک خانھ ،در این صورت نھ دھید تحویل را درخواستیاین اگر شما اما 

  کیلومتر از آدرس ثبت احوال کودک فاصلھ داشتھ باشد) جا داده می شود. 2(کھ در حدود 

 صنف اولکھ می خواھید فرزند شما را  ایمکتب ابتدایی ھمان اب می کنید، ھنگامی کھ شما صنف آمادگی را انتخ
 بھ فرزند شما حق پیش نوبتی داده می شود.کھ چون انتخاب کنید نیز ددر آنجا آغاز نمای را

 چگونھ می توانم درخواست کنم؟
 بدھید:خود را  یدرخواست ،شما می توانید از طریق خدمات الکترونیکی با پر کردن فورم در این وب سایت
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 خواھید کھ فرزند شما بھب اگراما مورد دارد.  )کمیونیسرکاری (تب تنھا برای مکادادن درخواستی  گونھالبتھ این
درخواستی دادن برای شما مستقیماً با خود ھمان مکتب تماس بگیرید. در این صورت، مکتب خصوصی برود، 

 دارند. برای خود یامراحل جداگانھ مکتب ھای خصوصی شمولیت در 

 م؟بدھ یچی وقت باید درخواست
تمام بفرستید. این مھم است کھ شما  2019جنوری  15 تا 2018نومبر  15از درخواستی خود را می توانید شما 

را  خوددرخواستی اینکھ پیش از داشتھ باشید کھ  خاطربھ  . ھمچنانبنویسیدرا  اً باید داده شودحتمی کھ اطالعات
  باشید.نوشتھ اطالعات را در آن درست  ءھمھ تاید نمایمالحظھ  یک بار دیگرآنرا  بفرستید

 جا داده شده است؟کدام مکتب  دربرای فرزند من  مطلع می شوم کھچی وقت 
) سال 9نتایج تمام شمولیت ھا را در طول ھفتھ نھم ( (Grundskoleförvaltningen) اداره امور مکاتب ابتدایی

در کدام برای فرزند شما  می باشدریافت می کنید کھ در آن نوشتھ دای  نامھ شمادر این وقت، می فرستد.  ،2019
اداره امور بھ شمولیت را بدست می آورید، این مھم است کھ شما  ء. ھنگامی کھ شما نامھجای داده شده استمکتب 

فرزند  برایاگر . باید برودبھ ھمان مکتبی کھ برایش جا داده شده است  یی اطالع بدھید کھ فرزند شمامکاتب ابتدا
تا برود  کمیون دیگری می باشد در تبی کھامک ی ازدر یک یا اینکھ باشدمکتب خصوصی جا داده شده شما در یک 

بھ اداره امور مکاتب ابتدایی نیز  ھمین موضوع راباید  ،دنمایسپری  را در آنجاخود اجباری مکتب  ءو دورها
 .اطالع بدھید

 ؟کنم رجوعباید ا بھ کجبرای دریافت نمودن کمک 
بھ خویش تماس بگیرید یا  ءدر ناحیھ شھری مربوطھ (Medborgarkontoret)شما می توانید با دفتر شھروندان 

زنگ بزنید و یا ھم اینکھ نامھ خود را بھ این  031ـ  365 09 60اداره امور مکاتب ابتدایی بھ شماره تلیفون 
 grundskola@grundskola.goteborg.seآدرس، ایمیل نمایید: 
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