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بلدية أوربرو

لقد آن أوان تقديم طلب مقعد درا

لطفلك اﳌدرسة

نا معلومات موج ة ﳌن لد م أطفال ملتحق ن آخر سنة مدرس م.
ﻻ بد لك من تقديم طلب إ اﳌدرسة ال ترغب إ اق طفلك ا .و مكنك التقدم بطلبك إ أي مدرسة ش ت
داخل البلدية .وس نطلق من رغباتك قدر اﻹم ان .و ن ان ناك عدد اﳌتقدم ن أك من عدد اﳌقاعد تلك
اﳌدرسة فيجري توزع اﻷطفال حسب مبدأ القرب ال س .
يمكنك ع موقع  orebro.se/sokaskolaاﻻس ادة من اﳌعلومات عن كيفية توزع مقاعد اﳌدارس .كما ستجد
نا قائمة بأسماء جميع مدارس بلدية أور رو ،سواء اﳌدارس التا عة للبلدية أو اﳌدارس ا اصة.

تقديم الطلب بخصوص اﳌدارس التا عة للبلدية  ١٥يناير /انون الثا ي —  ٣١يناير /انون
الثا ي
عندما تقرر ما اﳌدارس ال أثارت ا تمامك أنت وطفلك فيجب عليك يل رغباتك خدمتنا اﻹلك ونية.
و مكن اختيار ما يصل إ خمس مدارس وترتي ا من حيث اﻷولو ة .وﻻ بد أن ي ون لدى جميع أولياء اﻷمور برد
ً
ً
إلك و ي وال و ة اﳌصرفية ) (BankIDﻻستخدام ا دمة اﻹلك ونية .و ي ي ون الطلب يحا أصوﻻ فﻼ بد أن
يوقع جميع من يحملون حق حضانة الطفل ع الطلب ا دمة اﻹلك ونية موعد أقصاه  ٣١يناير /انون
الثا ي.
إن لم تتمكن من استخدام ا دمة اﻹلك ونية فيمكنك تقديم استمارة ورقية .اﻻستمارة موجودة ع
 orebro.se/sokaskolaأو يمكنك استﻼم ا مركز ا دمات.
ا دمة اﻹلك ونية مفتوحة خﻼل ف ة تقديم الطلب من  ١٥يناير /انون الثا ي إ  ٣١يناير /انون الثا ي .إن
قدمت استمارة ورقية فﻼ بد أن يصل ذا الطلب إ بلدية أوررو موعد أقصاه  ٣١يناير /انون الثا ي و جب
ً
يح أصوﻻ.
أن ي ون قد وقع عليه جميع أولياء أمر الطفل .و ﻻ ان الطلب غ
س تلقى

اية مارس/آذار كحد أق

اختبار اﳌ ارات ﻻختيارمن

درا

ً
قرارا شأن اﳌدرسة ال نال ا طفلك.

مع وكذلك طلب اﳌدرسة

يجب ع طفلك إجراء اختبار م ارات لقبوله عض اﳌنا الدراسية اﳌعينة الصف السا ع .واختبارات
اﳌ ارات ذه أجر ت وقت سابق من ا رف اﳌا  .وﻻ بد لك من تقديم طلب إ اﳌدرسة ا الية ح إن
ً
ً
ُ
ان طفلك قد أجرى اﻻختبار .علما بأن ن يجة اختبار اﳌ ارات تنقل تلقائيا إ وحدة قبول مدارس اﳌرحلة
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عنوان اﳌراجعة بمركز ا دمات ٥ :شارع دروتن نجاتان
servicecenter@orebro.se
مركز ا دمة ٠١٩-٢١١٠٠٠

القبول مدارس مرحلة التعليم اﻷسا
orebro.se

بلدية أوربرو

٢٠٢٠/١٢/٧

اﻷساسية.
ً
أما إن ان طفلك لم ُيجر اختبار اﳌ ارات و ان ذا ﻻزما اﳌدرسة ال يرغب ف ا فعليك اﻻتصال بتلك اﳌدرسة.

اﳌدارس ا اصة

ً
إن أردت تقديم الطلب إ مدرسة خاصة فعليك اﻻتصال باﳌدرسة مباشرة ،ف م يتولون أمر مقاعد م .و ن
تقدمت إ مدرسة خاصة يمكنك نفس الوقت تقديم طلب إ مدرسة تا عة بلدية .فإن اخ ت عد ذلك إ اق
طفلك باﳌدرسة ا اصة فمن اﳌ م تبلغ مركز ا دمات بذلك.

حافلة اﳌدرسة
إن ان طفلك س بدأ الصف  ٤وسيقطع أك من أرعة كيلوم ات إ مدرسته ا ديدة فقد يحق لك عض
ا اﻻت اﻻنتفاع بخدمة حافلة اﳌدرسة .إن ان طفلك س بدأ الصف  ٧يجب وسيقطع أك خمسة كيلوم ات
ُ
إ مدرسته ا ديدة .وتح سب اﳌسافة من عنوان قيد نفوس طفلك إ اﳌدرسة ال ان من اﳌمكن أن ل
البلدية التلميذ ف ا ،ح لو اختار التلميذ اﻻلتحاق بمدرسة أخرى.
ﳌدرسة ما .وس تلقى
إننا نحثك ع التقدم بطلب لﻼنتفاع بخدمة بالتنقل بحافلة اﳌدرسة نفس تقدمك بطلب
ٍ
ً
وق ا قرارا عن خدمة حافلة اﳌدرسة قبل بدء اﳌدرسة .و جب تقديم طلب حافلة اﳌدرسة ع أعتاب ل عام
درا جديد.

دارأوقات الفراغ
إن ان طفلك بحاجة ﳌقعد دار أوقات الفراغ فيمكنك التقدم بطلبه بمجرد استﻼمك القرار شأن اﳌدرسة
ل ا طفلك.
ال

يمكنك نا معرفة اﳌز د
يمكنك ع موقع  orebro.se/sokaskolaقراءة اﳌز د عن كيفية التقدم بطلبك للمدرسة ومعرفة اﳌز د من
اﳌعلومات عن خدمة حافلة اﳌدرسة ودار أوقات الفراغ.
كما يمكنك اﻻتصال بمركز ا دمات ع  servicecenter@orebro.se ،٠١٩-٢١١٠٠٠أو servicecenter@t-
) meeting.seلغة اﻹشارة(.

In other languages
The information above is also available at our schools in Arabic, English, Finnish, Sorani and Somali.
Contact your school or our Service Centre at 019-21 10 00 or servicecenter@orebro.se if you have
any questions.
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