
   

    

     
 

 

 اختیار المدرسة للصف السابع 
 

أو األطفال الملتحقین  7-9یجب على حاضني األطفال الذین یدرسون بالصف السادس في مدرسة ال یوجد بھا صف 
 لدخول الصف السابع.بمدرسھ تابعة للبلدیة تقع في بلدیة أخرى أن یختاروا مدرسة 

 
سیكون نرجو مالحظة أنھ یجب علیك تسجیل اختیارك حتى إذا اخترت مدرسة االلتحاق األساسیة التي یوجد فیھا طفلك. 

 مكان االلتحاق األساسي لطفلك مرئیا عند تسجیل الدخول إلى الختیار المدرسة.
 

ألساسي الذي یوجد فیھ الطفل، فإن مدیر المدرسة غیر مكان االلتحاق اإذا اخترت مدرسة حكومیة أخرى في ھانینجي، 
المختارة ھو الذي یقرر ما إذا كان یمكن الموافقة على توفیر المكان. قد یحدث أن المدرسة، نظًرا ألسباب تتعلق بضیق 

 المكان، ال یمكنھا قبول جمیع المتقدمین. 
 

 اختیار الفصل أو المجموعة أو المعلم. ولیس ، المدرسةتشمل حریة االختیار في بلدیة ھانینجي فقط اختیار 

 قواعد االلتحاق باألماكن
 في المقام األول یقبل باألماكن األطفال الذین یختار أولیاء أمورھم مدرسة بمكان االلتحاق األساسي للطفل.

 
إذا اختار الحاضن مدرسة أخرى تابعة للبلدیة في ھانینجي، فیسري مبدأ مراعاة القرب من المدرسة، أي األطفال 

المسجلین في العنوان األقرب إلى المدرسة (ولكن خارج منطقھ القبول الجغرافیة). المعني ھنا ھو طریق السیر الفعلي، 
 ولیس أقصر مسافة بین النقطتین على الخریطة. 

 الحاضنین الذین ال یعیشون معا
إذا كان أحد الحاضنین یعیش في عنوان مختلف عن عنوان الطفل المسجل، فیجب أن یقوم كال الحاضنین بالموافقة على 

 االختیار لیكون صالحا. یتم تقدیم ھذه الموافقة عند إرسال اإلعالن عن القبول إلى أولیاء األمور. 

 خارج ھانینجي)االختیار للمدرسة الحرة (في أو 
إذا اخترت أحد المدارس الحرة، یجب أن یتم تقدیم الطلب مباشره في تلك المدرسة. إن المدرسة التي ستستقبل طفلك ھي 

 التي تقرر ما إذا كان یمكن توفیر مكان لطفلك. 
 

ار األول (وربما إذا كنت غیر متأكدا من حصولك على مكان في المدرسة الحرة التي طلبتھا، یجب علیك أن تختار الخی
 أیضا الخیار الثاني) إلى واحدة من المدارس التابعة للبلدیة في ھانینجي. ویمكنك الحقا أن ترفض ھذا المكان في ھذه الحالة.

 
إذا كنت قد تلقیت تأكیدا بالمكان من المدرسة الحرة وقبلت المكان، فیجب علیك تسجیل اختیارك لدى مصلحة شؤون 

ارس أخرى في أو خارج ھانینجي"، ثم المضي قدما في مصلحة شؤون المدارس حتى تأتي إلى المدارس تحت عنوان "مد
السؤال بخصوص المدرسة التي اخترتھا. وھناك تكتب اسم المدرسة. (ھناك حاجة إلى معرفة ھذه المعلومات لرصد إلزامیة 

 التعلیم ولیتم دفع مبالغ الدعم المدرسي إلى المدرسة المناسبة.)
 

 في بلدیة أخرى لمدرسھ تابعة للبلدیة االختیار
إذا كنت ترید الحصول على مكان في مدرسة تابعة للبلدیة خارج ھانینجي، فیجب أن تقوم بتقدیم الطلب مباشرة لدى تلك 

 المدرسة. إن المدرسة التي ستستقبل طفلك ھي التي تقرر ما إذا كان یمكن توفیر مكان لطفلك.
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مكان من مدرسة تابعة للبلدیة وقبلت المكان، فیجب علیك تسجیل اختیارك لدى مصلحة شؤون إذا كنت قد تلقیت تأكیدا بال
المدارس تحت عنوان "مدارس أخرى في أو خارج ھانینجي"، ثم المضي قدما في مصلحة شؤون المدارس حتى تأتي إلى 

عرفة ھذه المعلومات لرصد إلزامیة السؤال بخصوص المدرسة التي اخترتھا. وھناك تكتب اسم المدرسة. (ھناك حاجة إلى م
 التعلیم ولیتم دفع مبالغ الدعم المدرسي إلى المدرسة المناسبة.)

 
إذا كنت غیر متأكدا من حصولك على مكان في المدرسة الحرة التي طلبتھا، یجب علیك أن تختار الخیار األول (وربما 

 في ھانینجي. ویمكنك الحقا أن ترفض ھذا المكان في ھذه الحالة.أیضا الخیار الثاني) إلى واحدة من المدارس التابعة للبلدیة 
 

ھانینجي لیست مسؤولة عن القبول بالمدارس الحرة أو المدارس التي تقع في البلدیات یرجى مالحظھ أن بلدیھ 
 األخرى!

 

 اللغة األم
ویحق للطالب الذین یتكلمون لغات أخرى غیر اللغة السویدیة كلغتھم األم والتي تكون لغتھم األم ھي لغتھم الیومیة، 

الحصول على دروس لتعلم اللغة األم. یمكنك أن تختار لغتك األم، باستمارة الطلب الخاصة المتاحة على 
haninge.se/forskola-و-skola/modersmal/ 

 

  التوصیل المدرسي
الطالب الذین یختارون مدرسة أخرى غیر مدرسة االلتحاق األساسیة لدیھم فرص محدودة للحصول على خدمة التوصیل 

المدرسي. ویحق للطالب الذي حصل على خدمة التوصیل المدرسي لمكان القبول األساسي أن یحصل كذلك على التوصیل 
المدرسة المختارة ال تعني تكالیف إضافیة بالنسبة للبلدیة مقارنة  المدرسي في المدرسة التي یختارھا إذا كانت الرحالت إلى

 بمكان االلتحاق األساسي. 
 

) وعلى وسائل التنقل المدرسیة SLیشیر الرابط إلى التوصیل المدرسي الموجود في خطوط المواصالت العادیة (بطاقة 
 ة، أو القارب).التي تم التعاقد معھا بصفة خاصة (الحافلة المدرسیة، وتاكسي المدرس

 
 یمكن االطالع على مزید من المعلومات في موقع بلدیھ ھانینجي على اإلنترنت:

kort-sl-och-skola/skolskjuts-och-https://www.haninge.se/forskola/ 

 معالجھ البیانات الشخصیة
عندما تتقدم بطلب للحصول على مكان في إحدى المدارس، فإننا نقوم بمعالجھ بیاناتك الشخصیة لغرض اتخاذ قرار بشأن 

(ه) من الئحة حمایة البیانات الخاصة باالتحاد  6مكان االلتحاق بالمدرسة. نقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة بموجب المادة 
یضطلع بھا للمصلحة العامة أو كجزء من ممارسة الجھة المسؤولة عن البیانات األوروبي. (المعالجة ضروریة ألداء مھمة 

 الشخصیة عملھا كسلطة). 
 

 الجھة المسؤولة عن البیانات الشخصیة ھي لجنة التعلیم األساسي والمدارس التمھیدیة.
 

 https://www.haninge.se/personuppgifterیمكنك قراءة المزید عن كیفیة تعاملنا مع بیاناتك الشخصیة في 
 
 

https://www.haninge.se/personuppgifter
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