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بلدية أوريبرو
Brev till vårdnadshavare som ska söka skola
اللغة العربيةARABISKA/

إلى أولياء األمور
الذين يريدون أن ينتسب أطفالهم إلى املدرسة

Nu är det dags att söka skola till ditt barn
حان الوقت النتساب طفلكم إلى املدرسة
نقدم فيما يلي معلومات ملن لديه طفل يدرس السنة األخيرة في مدرسته.
تحتاج إلى تقديم طلب انتساب إلى املدرسة التي ترغب أن يذهب إليها طفلك .ويمكنك أن تقدم الطلب إلى أي مدرسة تريدها ضمن
ُ
البلدية .نحن ننطلق من رغباتك قدر اإلمكان .وإذا كان عدد املتقدمين أكبر من عدد األماكن املتاحة في املدرسة ،فيتم توزيع األطفال
وفق مبدأ القرب النسبي.
ً
يمكنك أن تقرأ في املوقع orebro.se/sokaskolaعن كيفية توزيع األماكن في املدرسة .وتجد في املوقع أيضا قائمة بجميع املدارس في
بلدية أوريبرو ،سواء التابعة منها للبلدية أو الخاصة.

تقديم الطلبات إلى املدارس التابعة للبلدية من  15يناير/كانون الثاني ولغاية  31يناير/كانون الثاني
بعد أن تقرر املدارس التي ترغب بها أنت وطفلك ،يجب عليك أن تسجل رغباتك في الخدمة اإللكترونية لدينا .يمكنك أن تختار
خمس مدارس وتضعها بالترتيب الذي ترغب به .ويحتاج كل أولياء األمور إلى أن يتوفر لديهم عنوان بريد إلكتروني خاص بهم وهوية
البنك اإللكترونية ( )BankIDلكي يستخدموا الخدمة اإللكترونية .يجب على جميع أولياء األمور أن يوقعوا طلب االنتساب في الخدمة
اإللكترونية في موعد أقصاه  31يناير/كانون الثاني ،وإال فلن يسري مفعول الطلب.
إن لم تكن تستطيع استخدام الخدمة اإللكترونية ،فيمكنك أن تقدم الطلب في استمارة ورقية .توجد االستمارة في املوقع
 orebro.se/sokaskolaكما يمكن جلبها من مركز الخدمات.
تبقى الخدمة اإللكترونية مفتوحة خالل فترة تقديم الطلبات من  15يناير/كانون الثاني ولغاية  31يناير/كانون الثاني .إذا كنت
تريد تقديم الطلب عن طريق استمارة ورقية ،فيجب أن تستلمه بلدية أوريبرو في موعد أقصاه  31يناير/كانون الثاني وأن يقوم جميع
أولياء األمور بالتوقيع عليه .وإال فلن ُيعتبر الطلب ساري املفعول.
سوف تحصل على قرار باسم املدرسة التي حصل طفلك على مكان فيها قبل نهاية شهر مارس/آذار.
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املدارس الخاصة غيرالتابعة للبلدية
إذا كنت تريد االنتساب إلى مدارس خاصة غير تابعة للبلدية ،فاتصل بتلك املدارس مباشرة ،ألن لكل منها عملية قبول خاصة بها.
ً
ويمكنك في الوقت نفسه أن تقدم طلب االنتساب إلى مدرسة تابعة للبلدية وإلى مدرسة خاصة غير تابعة للبلدية .وإن اخترت الحقا
ّ
أن تذهب إلى املدرسة الخاصة ،فمن املهم أن تبلغ ذلك إلى مركز الخدمات.

خدمة النقل املدرس ي
إذا كان طفلك سوف يبدأ في الصف الرابع ويسكن على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات عن مدرسته الجديدة ،فيمكن في بعض
الحاالت أن يحصل الطفل على خدمة النقل املدرس ي .أما إذا كان طفلك سوف يبدأ في الصف ،فيجب أن تكون املسافة أكثر من
خمسة كيلومترات عن مدرسته الجديدةُ .وتحسب املسافة من العنوان املسجل فيه طفلك في قيد النفوس وإلى املدرسة كان من
املفترض أن تستقبل البلدية فيها التلميذ ،حتى وإن اختار التلميذ الذهاب إلى مدرسة أخرى.
نحن نحثك على تقديم طلب الحصول على خدمة النقل املدرس ي في الوقت نفسه الذي ّ
تقدم فيه طلب االنتساب إلى املدرسة .وفي
هذه الحالة تحصل على قرار بشأن خدمة النقل املدرس ي قبل بدء املدرسة .ويجب تقديم طلب الحصول على خدمة النقل املدرس ي
قبيل كل عام دراس ي جديد.

داررعاية أطفال املدارس (فريتيدس)
إذا كان طفلك يحتاج إلى مكان في دار رعاية أطفال املدارس ،فيجب تقديم طلب االنتساب إليها بعد أن تستلم القرار باسم املدرسة
التي حصل عليها طفلك.

هنا يمكنك أن تعرف املزيد
يمكنك في املوقع  orebro.se/sokaskolaأن تقرأ املزيد عن كيفية تقديم طلب االنتساب إلى املدرسة واملزيد من املعلومات عن خدمة
النقل املدرس ي وعن دار رعاية أطفال املدارس.
كما يمكنك أن تتصل بمركز الخدمات على الرقم  servicecenter@orebro.se 019-21 10 00أو ( servicecenter@t-meeting.seلغة
اإلشارة).

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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