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اختيار املدرسة  – 2021حان الوقت النتساب طفلكم إلى
املدرسة!
مع حلول فصل الخريف  2021يحين موعد بدء في املدرسة.
بين  11يناير/كانون الثاني  2021و 31يناير/كانون الثاني  2021يجب عليك بصفتك ولي أمر طفل في بلدية
لوند أن تقدم رغبتك بخصوص مدرسة طفلك.
من حق التلميذ وولي األمر اختيار املدرسة التي يريدونها .ويعني هذا ّأن بإمكانك أن ترغب بتسجيل طفلك في
املدرسة التي تريدها .وقد تكون مدرسة تابعة للبلدية أو مدرسة مستقلة .ولكي يكون لديك إمكانية للتأثير على
اختيار املدرسة يجب عليك أن تذكر املدرسة التي ترغب بها لطفلك ،بغض النظر عن موقع املدرسة ومدى
قربها من محل سكنك.
اختيار املدرسة عن طريق الخدمة اإللكترونية
تقوم بالتعبير عن رغبتك باختيار املدرسة عن طريق الخدمة اإللكترونية .ويتطلب ذلك تسجيل الدخول
اإللكترونية
الهوية
بواسطة
( )e-legitimationأو الهوية اإللكترونية املصرفية ( .)BankIDأما إن لم تتوفر لديك إمكانية تقديم الطلب
ً
ّ
املخصصة لذلك في روضة أطفال
عن طريق الخدمة اإللكترونية ،فيمكن بدال عن ذلك استخدام االستمارة
طفلك.
يمكنك أن ُتعرب عن رغبتك في اختيار  3مدارس على األقل ّ
تسجلها بالترتيب حسب األفضلية .ويمكنكم أن
تذكروا في طلبكم مدارس بلدية أو مستقلة على ّ
حد سواء .يجب عليكم مالحظة أنه ال يمكنكم أن تحصلوا
إال على مكان في مدرسة واحدة فقط ،سواء كانت بلدية أو مستقلة.
ّ
في حال وجود ّ
وتتحمل بصفتك ولي األمر
وليي أمر للطفل فيجب أن يقوم كالهما بالتوقيع على الطلب.
مسؤولية الطفل القانونية واالتفاق مع ولي األمر اآلخر على املدرسة املرغوب بتسجيل الطفل فيها .أما في حال
كنت ولي األمر لوحدك فال يلزم سوى توقيعك أنت.
اإلعالن عن القرار في شهر مارس/آذار 2021
بعد انتهاء مدة التقديم تقوم البلدية بمطابقة رغبات أولياء األمور مع األماكن املتاحة في املدارس .وأكثر من
 90باملئة من املتقدمين يحصلون على املدرسة التي رغبوا بها في املقام األول.
إذا كنت قدمت رغبتك عن طريق الخدمة اإللكترونية ،فستصلك رسالة إلى عنوان البريد اإللكتروني املذكور
ً
عندما يكون القرار متاحا .أما َمن يقوم بالتقديم بواسطة استمارة فسيصله القرار بالبريد العادي.
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اقرأ املزيد في املوقعlund.se/skolval :
اقرأ املزيد عن اختيار املدرسة في املوقعwww.lund.se/skolval :
هل لديك أسئلة؟ اتصل بإدارة شؤون األطفال واملدارس بواسطة البريد اإللكتروني barnochskola@lund.se
أو بمركز املواطنين التابع للبلدية بواسطة البريد اإللكتروني .lunds.kommun@lund.se
مع أطيب التحيات
إدارة شؤون األطفال واملدارس ،بلدية لوند

