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وقت آن است که برای ثبتنام مدرسه در پاییز  2021درخواست دهید

وقت آن است که برای ثبتنام در پیشدبستانی و مدرسه ابتدایی برای سال تحصیلی  2021/2022درخواست دهید .بازه
زمانی ارائه درخواست از  8ژانویه الی  1فوریه  2021است .مهم نیست که چه زمانی در این مدت درخواست دهید.
زمان ارائه درخواستی تأثیری در ثبتنام فرزندتان ندارد ،با این حال مهم است که درخواست خود را ارائه دهید .در این
مدت میتوانید درخواست خود را در هر زمان ارائه دهید.
اگر فرزندتان دارای شرایط زیر است باید در این بازه زمانی درخواست خود را ثبت کنید:
•
•
•

وقت رفتن به پیشدبستانی درترم پاییز  2021فرا رسیده است؛
به مدرسهای میرود که در سال تحصیلی آینده فعال نخواهد بود؛
مایل است مدرسه خود را عوض کند ،حتی اگر مدرسه فعلی او در سال تحصیلی آینده فعال است؛

هنگام درخواست ثبتنام در مدرسه ،باید مدرسه دلخواه خود را ذکر کنید .پذیرش در مدرسه بر اساس اولویت شما،
وجود ظرفیت و قوانین فعلی پذیرش انجام خواهد شد.

به طریق ذیل عمل کنید:

به وبسایت شهرداری به آدرس  www.sollentuna.se/skolansokanمراجعه کنید .در این وبسایت اطالعاتی مهم
درباره مراحل مربوطه و پیوندی به خدمات آنالین درج شده است.
به دو روش مختلف میتوانید وارد سیستم شوید:
 .1ورود با کارت شناسایی الکترونیکی یا با  BankIDآسانتر است.
(میتوانید در وبسایت  www.e-legitimation.seاطالعات بیشتری در مورد کارت شناسایی الکترونیکی دریافت
کنید)
 .2همچنین میتوانید با یک حساب کاربری وارد شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ،میتوانید اکنون برای آن درخواست دهید .جزئیات ورود به آدرس ثبت شده شما ارسال
میشود .این کار دو تا چهار روز طول میکشد .به خاطر داشته باشید که در زمان مناسب ،قبل از دوره درخواست
ثبتنام که در روز  1فوریه خاتمه مییابد ،درخواست حساب بدهید.
یک سرپرست میتواند برای ثبتنام در یک مدرسه درخواست دهد اما تمامی سرپرستان باید ثبتنام در مدرسه جدید را
بپذیرند .بعالوه ،هر دو با اطالعات فعلی از طریق ایمیل یا مکاتبه به آدرس ثبت شده آنها صادر میشود.

مدارس در شهرداری سولنتونا ()Sollentuna

مدارس شهرداری و نیز مدارس مستقل در سولنتونا وجود دارد .اطالعات مربوط به مدارس مختلف در وبسایت
شهرداری به آدرس  www.sollentuna.seدر دسترس است
صرفنظر از نوع مدرسه مورد تقاضا ،درخواست باید از طریق خدمات آنالین تقاضانامه در وبسایت شهرداری
صورت گیرد.
مدارس شهرداری
کمیته آموزش ( )Utbildningnämndenدر شهرداری سولنتونا مسئول مدارس شهرداری است و مقرراتی برای
پذیرش تدوین کرده است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از سایت  www.sollentuna.se/skolansokanدیدن کنید
مدارس مستقل
مدارس مستقل دارای مقررات خاص خود برای فهرست انتظار و پذیرش هستند .قبل از درخواست ثبتنام در مدرسه
مورد نظر ،با آن مدرسه تماس بگیرید تا از قوانین آن مطلع شوید .به خاطر داشته باشید که همیشه باید درخواست خود
را از طریق خدمات آنالین شهرداری ثبت کنید.
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کالسهای با شرایط خاص
بعضی مدارس دارای شرایط خاصی برای تمام یا بخشی از دوره تحصیلی خود هستند .ممکن است قوانینی خاص برای
پذیرش ،مثالً آزمون ورودی ،اعمال شود .میتوانید این مدارس را در وبسایت شهرداری ببینید .اگر فرزندتان پذیرفته
شود ،اطالعیهای را از مدرسه دریافت خواهید کرد .فراموش نکنید که درخواست خود را از طریق خدمات آنالین ثبت
کنید.
مدرسه ابتدایی ویژه دانشآموزان استثنائی
درخواستهای مربوط به آموزش استثنایی پیشدبستانی و فعالیتهای فوق برنامه باید مستقیما ً به مدرسه ارائه شود .برای
کسب اطالعات بیشتر در مورد مدارس ابتدایی ویژه دانشآموزان استثنایی ،با بخش پشتیبانی و توسعه در اداره آموزش
( (Utbildningskontoretبه شماره  +46 (0)8-579 216 29تماس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
آموزش ابتدایی ویژه دانشآموزان استثنایی ،از  www.sollentuna.seدیدن کنید.
فعالیتهای فوق برنامه
فعالیتهای فوق برنامه برای دانشآموزان از پیشدبستانی تا کالس  6ارائه میشود .میتوانید همزمان با درخواست
ثبتنام مدرسه برای فعالیتهای فوق برنامه نیز درخواست دهید .زمانی که وارد بخش خدمات آنالین شدید و درخواست
خود را ثبت کردید ،میتوانید برای فعالیتهای فوق برنامه فرزندتان درخواست دهید .بابت این فعالیتهای هزینهای
دریافت میشود و سقف نرخ مشخصی دارد .برای کسب اطالعات بیشتر ،از سایت
 www.sollentuna.se/regler-och-avgifterدیدن کنید
برای ترم پاییز  ،2021فعالیتهای فوق برنامه زودتر از  1اوت  2021به فرزندتان تعلق نخواهد گرفت.

سپس چه اتفاقی میافتد؟
در پایان بازه زمانی درخواست ،روند پذیرش شروع میشود .شما در ماه مارس/آوریل اطالعیه دریافت میکنید (تاریخ
دقیق در  www.sollentuna.seمنتشر خواهد شد) .تمامی سرپرستان باید محل ثبتنامی را تأیید کنند .اگر برای
فرزندتان درخواست مدرسه اجباری ثبت کردهاید ،اطالعیه دریافتی را باید امضا کنید و به مدرسه برگردانید .اگر برای
فرزندتان درخواست ثبتنام کردهاید به این دلیل که به این منطقه شهرداری نقل مکان میکنید یا فرزندتان میخواهد
مدرسهاش را تغییر دهد ،تمامی سرپرستان کودک باید ثبتنام مربوطه را از طریق خدمات آنالین شهرداری تأیید کنند.
جزئیات این امر در اطالعیه ذکر خواهد شد.

درخواست آموزش به زبان مادری
تا  1آوریل  2021میتوانید برای آموزش کودکان کالس اول تا نهم به زبان مادری درخواست دهید .هنگام اقدام برای
مدرسه ،این فرصت را دارید که برای آموزش به زبان مادری درخواست دهید .فرمهای درخواست نیز در وبسایت
شهرداری سولنتونا در زیر بخش « »Blankett – Modersmålدر دسترس هستند .سرپرست کودک مسئول
درخواست آموزش به زبان مادری است.
آموزش به زبان مادری برای کودک در شرایط زیر تأیید میشود:
•
•
•
•
•
•

یک یا دو والدین دارای زبان مادری جز سوئدی باشند؛
دانشآموز دانش پایهای از زبان مورد نظر را داشته باشد؛
دانشآموز از این زبان برای تعامالت اجتماعی روزانه خود استفاده کند؛
حداقل پنج دانشآموز در شهرداری درخواست آموزش به زبان مورد نظر را داشته باشند؛
معلمی مناسب برای زبان مورد نظر وجود داشته باشد.
دانشآموزانی که به یکی از اقلیتهای ملی سوئد تعلق دارند برای شرکت در آموزش به زبان مادری حقوق
بیشتری دارند .به هیچ دانش پایهای نیاز نیست و زبان را میتوان از سطح ابتدایی شروع کرد .زبانهای اقلیت
ملی عبارتاند از مینکئلی ،فنالندی ،رومانی ،سامی و یهودی.

کودکانی که به فرزندی پذیرفته میشوند از شرط استفاده از زبان برای تعامالت اجتماعی روزانه مستثنا هستند .به دانش
پایه از زبان مورد نظر نیاز است.
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دسترسی به رایانه
اگر به دسترسی به رایانه نیاز دارید ،میتوانید از رایانههای موجود در کتابخانه شهرداری استفاده کنید.

برای اطالعات بیشتر
برای تماشای فیلم ما در مورد درخواست ثبتنام در مدرسه از آدرس  www.sollentuna.se/skolansokanدیدن
کنید .همچنین میتوانید با مرکز تماس ما از طریق ایمیل  kontaktcenter@sollentuna.seیا شماره
 +46 (0)8 579 210 00تماس بگیرید.
اطالعات مربوط به درخواست ثبتنام مدرسه به انگلیسیwww.sollentuna.se/skolansokaneng :
اطالعات مربوط به درخواست ثبتنام مدرسه به سومالیwww.sollentuna.se/skolansokansom :
اطالعات مربوط به درخواست ثبتنام مدرسه به فارسیwww.sollentuna.se/skolansokanper :
اطالعات مربوط به درخواست ثبتنام مدرسه به عربیwww.sollentuna.se/skolansokanara :
اطالعات مربوط به درخواست ثبتنام مدرسه به دریwww.sollentuna.se/skolansokandar :

