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 المدرسة؟ھل یجب أن یذھب جمیع األطفال الذین بلغوا ست سنوات من العمر إلى 
 6ابتداء من فصل الخریف الدراسي الذي یبلغ فیھ عمر الطفل  التعلیم اإللزامينعم. یسري علیھم واجب 

 إجباري. ةا یعني أن صف مدرسة المرحلة التمھیدیذإن ھسنوات. 

 ھل یجب أن اختار المدرسة التي سیذھب طفلي إلیھا؟
الحصول على مكان في أحد  ة في یوتیبوريجمیع األطفال المسجلین في سجل األحوال المدنییُضمن ل

یكون بمقدورك بصفتك صفوف مدرسة المرحلة التمھیدیة لدینا. ولكن عن طریق حریة اختیار المدرسة 
أن تتقدم باإلعراب عن رغبتك حول ما ھي المدارس الثالثة التي تفضل أن یذھب حامل حق حضانة الطفل 

في حالة عدم قیامك بإرسال أي طلب فإنھ سیتم إعطاء طفلك مكانا في مدرسة تقع على مقربة طفلك إلیھا. 
 كیلومتر تقریبا من عنوان تسجل الطفل في سجل األحوال المدنیة). 2حدود من المنزل (ضمن 

 
عندما تختار صف مدرسة المرحلة التمھیدیة فإنك تختار في الوقت نفسھ مدرسة المرحلة األساسیة 

ندسكوال) التي سیذھب طفلك إلیھا عندما یبدأ الطفل الدراسة في الصف األول، ألن طفلك یحصل على (جرو
 أولویة في الدور.

 
 ف أقدم الطلب؟یك

الرابط  على ھذاأو استمارة توجد  e-tjänstبإمكانك أن تقدم الطلب عن طریق الخدمة االلكترونیة 
www.goteborg.se/valjaskola یسري ھذا فقط بالنسبة لطلب الحصول على مدرسة من المدارس .

لدى البلدیة. إذا كنت ترید أن یذھب طفلك إلى مدرسة مستقلة علیك أن تتواصل مع ھذه المدرسة مباشرة. 
 ة بالنسبة للطلبات. المدارس المستقلة نظام عملیات خاص

 
 متى یجب أن أقدم الطلب؟

ینایر (كانون ثاني). من المھم أن تقوم بملء  15نوفمبر (تشرین ثاني) و  15بإمكانك أن ترسل طلبك ما بین 
 جمیع المعلومات االجباریة. ال تنس أن تدقق على صحة جمیع المعلومات قبل إرسال الطلب.

 
 التي حصل طفلي على مكان فیھا؟متى أحصل على إجابة عن المدرسة 

جمیع  grundskoleförvaltningenترسل إدارة شؤون مدارس المرحلة األساسیة  9خالل األسبوع رقم 
عند استالم إجابة القبول إجابات القبول. عندھا تصلك رسالة عن المدرسة التي حصل طفلك على مكان فیھا. 

إذا كان الطفل بدال من ذلك قد حصل على  رحلة األساسیةإدارة شؤون مدارس الممن المھم أن تقوم بتبلیغ 
 مكان وسیقوم بتنفیذ واجب التعلیم اإللزامي في مدرسة مستقلة أو في مدرسة في بلدیة أخرى.

 
 إلى أین أتوجھ لطلب الحصول على المساعدة؟

أو أن تتواصل ھاتفیا مع إدارة  بإمكانك التواصل مع مكتب المواطنین في الجزء البلدي الذي تسكن فیھ
رید الكتروني إلى العنوان التالي أو ترسل ب 60 09 365-031شؤون مدارس المرحلة األساسیة على رقم الھاتف 

grundskola@grundskola.goteborg.se 

http://www.goteborg.se/valjaskola
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