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انتخاب مکتب  -2021وقت آرزوی مکتب فرزند شما!
تا خزان  ، 2021زمان شروع مکتب فرا رسیده است.
بین  11جنوری  2021و  31جنوری  ،2021شما به عنوان سرپرست کودکان در کمون لوند
باید یک درخواست مکتب برای فرزند خود ارائه دهید.
به عنوان یک شاگرد و سرپرست ،شما حق انتخاب مکتب را دارید .این بدان معناست که می
توانید آرزوی مکتب مورد نظر خود را داشته باشید .می تواند یک مکتب کمونال یا
خصوصی باشد .صرف نظر از اینکه در کجا یا چقدر به یک مکتب نزدیک زندگی می کنید
 ،باید یک درخواست ارائه شود تا بتواند بر موقعیت مکتب تأثیر بگذارد.
از طریق خدمات الکترونیکی درخواست مکتب کنید
شما درخواست ها را از طریق خدمات الکترونیکی کمون ثبت می کنید .خدمات الکترونیکی
نیاز به ورود با شناسه الکترونیکی  /شناسه بانکی (  )e-legitimation/Bank IDدارد.
برای شما که فرصتی برای درخواست از طریق خدمات الکترونیکی ندارید ،می تواند این
کار در فورم مورد نظر در کودکستان فرزند شما انجام شود.
در خدمات الکترونیکی  ،شما باید حداقل سه مکتب را به ترتیب اولویت درخواست کنید .شما
می توانید مکاتب کمون و مدارس خصوصی را در خواست خود مشخص کنید .لطفا توجه
داشته باشید که شما فقط می توانید در یک مکتب ،کمونال یا خصوصی جابجا شوید.
اگر کودک دارای دو سرپرست باشد  ،امضای هردو الزم است .شما به عنوان سرپرست ،در
قبال کودک مسئولیت قانونی دارید و باید در مورد درخواست ،با سرپرست دیگر به توافق
برسید .اگر تنها سرپرست باشید  ،فقط یک امضا الزم است.
تصمیم درماه مارش  2021اطالع داده می شود.
پس از سپری شدن دوره درخواست ،کمون خواسته های سرپرستان را با مکان های موجود
در مکاتب مطابقت می دهد .بیشتر از  90درصد معموالا از اول مکتب مورد نظر خود را به
دست می آورند.
اگر درخواست ها را از طریق خدمات الکترونیکی ارسال کرده باشید  ،هنگامی که تصمیم
گرفته می شود ،از طریق ایمیل اطالع دریافت خواهید کرد .شما که از طریق فورم اقدام می
کنید ،تصمیم خود را از طریق پست معمولی دریافت خواهید کرد.
بیشتر بخوانید در lund.se/skolval
معلومات بیشتر در مورد انتخاب مکتب را در  www.lund.se/skolvalمطالعه کنید
آیا سوالی دارید؟ از طریق  barnochskola@lund.seبا اداره کودکان -و مکاتب یا از
طریق  lunds.kommun@lund.seبا مرکز شهروندان کمون تماس بگیرید.
با درود
اداره كودكان و مکاتب  ،کمون لوند
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