
   

    

     
 

 

 اختیار المدرسة للصف السابع 
 

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

 
 سیكون. طفلك فیھا یوجد التي األساسیة االلتحاق مدرسة اخترت إذا حتى اختیارك تسجیل علیك یجب أنھ مالحظة نرجو
 .المدرسة الختیار إلى الدخول تسجیل عند مرئیا لطفلك األساسي االلتحاق مكان

 
 المدرسة مدیر فإن الطفل، فیھ یوجد الذي األساسي االلتحاق مكان غیر ھانینجي، في أخرى حكومیة مدرسة اخترت إذا

 المكان، بضیق تتعلق ألسباب نظًرا المدرسة، أن یحدث قد. المكان توفیر على الموافقة یمكن كان إذا ما یقرر الذي ھو المختارة
 . المتقدمین جمیع قبول یمكنھا ال
 

 . المعلم أو المجموعة أو الفصل اختیار ولیس ،المدرسة اختیار فقط ھانینجي بلدیة في االختیار حریة تشمل
 قواعد االلتحاق باألماكن

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

 المسجلین األطفال أي المدرسة، من القرب مراعاة مبدأ فیسري ھانینجي، في للبلدیة تابعة أخرى مدرسة الحاضن اختار إذا
 أقصر ولیس الفعلي، السیر طریق ھو ھنا المعني). الجغرافیة القبول منطقھ خارج ولكن( المدرسة إلى األقرب العنوان في

 . الخریطة على النقطتین بین مسافة
 المدرسة اختیار على الموافقة) نھائیین أوصیاء( نھائي وصي وصي أي أو الطفل على الواصیین الوالدین على یتعین

 
 بوابة عبر وذلك االختیار على بالموافقة النھائي الوصي أو الواصیین الوالدین قیام بُمجرد المدرسة اختیار یكتمل سوف

 .اإللكترونیة الخدمات
 

 االختیار للمدرسة الحرة (في أو خارج ھانینجي)
 خاص انتظار نظام المدرسة لھذه أن حیث المدرسة تلك في مباشره الطلب تقدیم یتم أن یجب الحرة، المدارس أحد اخترت إذا
 . لطفلك مكان توفیر یمكن كان إذا ما تقرر التي ھي طفلك ستستقبل التي المدرسة إن. بھا

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

 .الحالة ھذه في المكان ھذا ترفض أن الحقا ویمكنك. ھانینجي في للبلدیة التابعة المدارس من واحدة إلى) الثاني الخیار
كنت قد تلقیت تأكیدًا لعملیة التسجیل من قِبَل إحدى المدارس الُمستقلة وقبلتھ، فإنھ یتعین علیك التسجیل في قسم اختیار  إذا

المدرسة وكتابة أي من المدارس التي وجدت فیھا مكانًا شاغًرا لطفلك. في عملیة اختیار  المشاركة من واالنحسابالمدرسة 
تذھب إلى  المدرسیةأو  التعلیمیة القسیمة(تُعد ھذه المعلومات ضروریة من أجل مراقبة المدارس اإللزامیة والتأكد من أن 

 المدرسة الصحیحة).
 

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

 .لطفلك مكان توفیر یمكن كان إذا ما تقرر التي ھي طفلك ستستقبل التي المدرسة إن. المدرسة
  
 

تحدید اختیارك األول للمدرسة  علیكیجب  فإنھ ،للطلب الذي تقدمت بھ إذا لم تكن متأكدًا من الحصول على مكان في المدرسة
 .الحقًاعلیك  المعروض المكان رفض یمكنك الحالة ھذه وفي. ھانینجھمدارس بلدیة  بعض في(أو االختیار الثاني) في واحدة/ 
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وقبلتھ، فإنھ یتعین علیك التسجیل  ھانینجھكنت قد تلقیت تأكیدًا لعملیة التسجیل من قبل إحدى مدارس البلدیات خارج بلدیة  إذا
في قسم اختیار المدرسة ورفض المشاركة في عملیة اختیار المدرسة وكتابة أي من المدارس التي وجدت فیھا مكانًا شاغًرا 

ب تذھ المدرسیةأو  التعلیمیة القسیمةلطفلك. (تُعد ھذه المعلومات ضروریة من أجل مراقبة المدارس اإللزامیة والتأكد من أن 
 إلى المدرسة الصحیحة).

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

 !األخرى
 

 اللغة األم
 الحصول الیومیة، لغتھم ھي األم لغتھم تكون والتي األم كلغتھم السویدیة اللغة غیر أخرى لغات یتكلمون الذین للطالب ویحق
-و-haninge.se/forskola على المتاحة الخاصة الطلب باستمارة األم، لغتك تختار أن یمكنك. األم اللغة لتعلم دروس على

skola/modersmal/ 
 

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

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

 . األساسي االلتحاق بمكان
 

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

 :اإلنترنت على ھانینجي بلدیھ موقع في المعلومات من مزید على االطالع یمكن
kort-sl-och-skola/skolskjuts-och-https://www.haninge.se/forskola/ 

 معالجھ البیانات الشخصیة
 بشأن قرار اتخاذ لغرض الشخصیة بیاناتك بمعالجھ نقوم فإننا المدارس، إحدى في مكان على للحصول بطلب تتقدم عندما
 باالتحاد الخاصة البیانات حمایة الئحة من) ه( 6 المادة بموجب الشخصیة بیاناتك بمعالجة نقوم. بالمدرسة االلتحاق مكان

 البیانات عن المسؤولة الجھة ممارسة من كجزء أو العامة للمصلحة بھا یضطلع مھمة ألداء ضروریة المعالجة. (األوروبي
 ). كسلطة عملھا الشخصیة

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

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

 
 

 
 كتیب اإلرشادات لالختیار الدراسي بلدیة ھانینجي

 
 الھویة البنكیةسجل الدخول في الخدمة االلكترونیة باستخدام 

وثم اضغط  Mina sidorاضغط على اسم الطفل الذي یتعلق بھ األمر. إذا لم تعثر على اسم اضغط آنذاك على صفحاتي 
 Mina ärenden معامالتي على

https://www.haninge.se/personuppgifter
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 بإمكانك أن تختار ھنا:

• Tacka ja  وآنذاك توافق على مدرسة القبول األساسیة التي تم قبول الطفل فیھا - موافق 
• Annan kommunal skola i Haninge  تختار ھنا مدرسة بلدیة أخرى في  – مدرسة بلدیة أخرى في ھانینجي

 ھانینجي
• Tacka nej تعبّر عن عدم الموافقة إذا كان الطفل قد حصل على تأكید عن القبول مثال في مدرسة مستقلة –غیر موافق 

 
 
 

Tacka ja  موافق  
بدأ بملء معلومات التواصل معك. أجب على األسئلة في حالة وجودھا، مثال اختیار اللغة. اف – Tackar jaإذا وافقت 

أؤكد الطلب  عندما تكون جمیع المعلومات صحیحة اضغط على –أّكد الطلب .  Gå vidareاضغط على استمر 
Bekräfta ansökan. 
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Annan kommunal skola i Haninge  مدرسة بلدیة أخرى في ھانینجي 
لإلشارة على ھذه  أضف Lägg tillانتقل إلى األسفل للعثور على المدارس البلدیة التي ترغبھا أنت وطفلك. اضغط على 

 المدارس.
Annan kommunal skola i Haninge 
Scrolla ner för att hitta de kommunala skolor som du och ditt barn önskar söka till. Klicka på 
Lägg till för att markera dessa skolor.  

 
بإمكانكم طلب ما ال یزید عن مدرستین. إذا حصلت على رفض فیما یتعلق بالمدرستین فیبقى القبول األساسي كآخر بدیل. 

 استمر. Gå vidareانتقل إلى األسفل واضغط على 
 استمر. Gå vidareامأل معلومات التواصل الخاصة بك واضغط على 
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اختر بین البدائل المتاحة لك في الستارة الختیار ترتیب بدیلك المفضل. في حالة عدم وجود البدیل اضغط على أضف عدد 
للعودة إلى التشكیلة المتوفرة من مدارس المرحلة  Lägg till fler favoritalternativآخر من اختیارات البدائل 

 األساسیة.

 
 االختیار.بعد عمل استمر  Gå vidareاضغط على 

 تأكد من صحة المعلومات وأّكد الطلب بعد ذلك.
Tacka nej غیر موافق  

بعد حصول الطفل على مكان في مدرسة بلدیة أخرى أو مدرسة مستقلة فأرفض ھنا وأذكر ما ھي المدرسة التي حصل على 
 ال غیر موافق Tacka nejاضغط بعد ذلك على  –مكان فیھا 
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 األول اآلن بعمل اختیاره ولكي یصبح ذلك ساریا فیجب أن یؤكد ولي األمر اآلخر االختار المدرسي.لقد قام حامل حق الحضانة 
 

 Den andra vårdnadshavaren ولي األمر اآلخر 
 سجل الدخول في الخدمة االلكترونیة باستخدام الھویة البنكیة.

وثم اضغط  Mina sidorاضغط على اسم الطفل الذي یتعلق بھ األمر. إذا لم تعثر على اسم اضغط آنذاك على صفحاتي 
 Mina ärenden معامالتي على

 

 
 استمر Gå vidareابدأ بملء معلومات التواصل معك. اضغط على 

 المدرسي.تظھر ھنا معلومات عن كیف قام حامل حق الحضانة األول بعمل االختیار 
 إما قام حامل حق الحضانة باختیار ما یلي

• Tacka ja  وآنذاك توافق على مدرسة القبول األساسیة التي تم قبول الطفل فیھا - موافق 
• Annan kommunal skola i Haninge  تختار ھنا مدرسة بلدیة أخرى في  – مدرسة بلدیة أخرى في ھانینجي

 ھانینجي
• Tacka nej عن عدم الموافقة إذا كان الطفل قد حصل على تأكید عن القبول مثال في مدرسة مستقلةتعبّر  –غیر موافق 
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 فاختر حول االختیار متفقینإذا كنتما . على القبول األساسي  موافق  Tacka jaھنا قام حق الحضانة األول باختیار 
Acceptera  إذا لم تكونا متفقین فاضغط على أوافق .Acceptera inte وفي ھذه الحالة یجب عمل االختیار  ال أوافق

 المدرسي من جدید عندما  تكونا متفقین.

 
 

وقم  معامالتي –صفحتي  Min sida – Mina ärendenلكي تعید عمل االختیار المدرسي من جدید اضغط على الزر 
. اضغط على لمدرسيعرض االختیار ا Visa skolvaletبعمل االختیار المدرسي من جدید عن طریق الضغط على 

Visa skolvalet إنزل إلى األأسفل واختر  االختیار المدرسي .Ta bort genomfört skolval  إزالة االختیار
 المدرسي الذي تم تنفیذه.

 
Annan kommunal skola i Haningeفیما یلي أدناه قام حامل حق الحضانة بعمل االختیار  مدرسة بلدیة أخرى  

Acceptera فاختر حول االختیار متفقینإذا كنتما  في ھانینجي. . إذا لم تكونا متفقین فاضغط على أوافق   Acceptera 
inte وفي ھذه الحالة یجب عمل االختیار المدرسي من جدید عندما  تكونا متفقین. ال أوافق   
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وقم  معامالتي –صفحتي  Min sida – Mina ärendenلكي تعید عمل االختیار المدرسي من جدید اضغط على الزر 
. اضغط على عرض االختیار المدرسي Visa skolvaletبعمل االختیار المدرسي من جدید عن طریق الضغط على 

Visa skolvalet إنزل إلى األأسفل واختر  االختیار المدرسي .Ta bort genomfört skolval  إزالة االختیار
 المدرسي الذي تم تنفیذه.

 
في ھذه الحالة یكون الطفل قد حصل على مكان في مدرسة بلدیة . موافق Tackat nejقام ھنا ولي األمر األول باختیار 

. إذا لم تكونا متفقین أوافق  Acceptera فاختر حول االختیارفي بلدیة أخرى أو مدرسة مستقلة. إذا كنتما متفقین  أخرى
 وفي ھذه الحالة یجب عمل االختیار المدرسي من جدید عندما  تكونا متفقین. ال أوافق Acceptera inteفاضغط على 

 

 
وقم  معامالتي –صفحتي  Min sida – Mina ärendenلكي تعید عمل االختیار المدرسي من جدید اضغط على الزر 

. اضغط على عرض االختیار المدرسي Visa skolvaletبعمل االختیار المدرسي من جدید عن طریق الضغط على 
Visa skolvalet إنزل إلى األأسفل واختر  االختیار المدرسي .Ta bort genomfört skolval  إزالة االختیار

 المدرسي الذي تم تنفیذه.
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