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 التعلیم االلزامي والتعلیم االختیاري
ولغایة ستة عشر عاما والذین ھم مسجلین في سجل النفوس في السوید  سنوات ستة جمیع األطفال من عمر

یسري علیھم التعلیم االلزامي. مما یعني بانھم لدیھم الحق في الحصول على التعلیم وایضا واجب ان 
یكونوا في التعلیم المدرسي. ال ینطبق التعلیم االلزامي على االطفال الغیر مسجلین في سجل النفوس في 

 یدون ذلك.كانوا یر انما لدى ھؤالء االطفال الحق في الذھاب الى المدرسة اذاالسوید. 
ھو المكان مكان في المدرسة االبتدائیة التابعة للبلدیة.  الحصول على جمیع االطفال لدیھم الحق في

 معروف باسم المدرسة القریبة من المنزل استنادا الى العنوان المسجل بھ الطفل في سجل النفوس.
 

 الترتیب المدرسي
الصف التعلیم االلزامي. یحصل الطفل بطریقة تلقائیة على مكان في  یبدأسنوات  ستة سنالطفل  یبلغعندما 

ترید ان  امكانیة االختیار اذا كنت  لدیك المدرسة االبتدائیة التابعة للبلدیة. انت كولي امر الطفلالتمھیدي ب
تابعة للبلدیة او مدرسة  االخرىمدرسة ال، اما ان تكون في مدرسة اخرىتقدم طلب للحصول على مكان 

 . مستقلة
 

 المدرسة الثانویة
ھو او  للسنة التيریف الدراسي ل الخبدراسة المرحلة الثانویة یجب ان یبدأ الطفل الدراسة قبل فص أللبد

االتصال بالموجھ  مة المزید عن الدراسة في المرحلة الثانویة یمكن لكسنة. لمعرف 18قد اتم سن ھي 
عنوان  االتصال تجدونھا في االسفل تحت  بیانات الدراسي في المدراس البلدیة التابعة لمدینة سندسفال.

 المعلومات. 
 

 اذا كان طفلك سوف یذھب الى المدرسة
ام ان تعطي  اذا كنت ترید ان یبدأ طفلك في المدرسة. مختلفتینانت كولي امر یمكنك ان تعمل بطرقتین 

او یمكنك شخصیا موافقتك الى دائرة الھجرة لكي تسمح لھم بإعطاء معلومات عن طفلك الى البلدیة. 
لطفلك ان یذھب الى المدرسة. بیانات االتصال تجدونھا في االسفل  دتخبرھم بانك تریو االتصال بالبلدیة

 تحت عنوان المزید من المعلومات من البلدیة.
.  المستقلةسندسفال كل من المدارس االبتدائیة والثانویة  التابعة  للبلدیة والمدارس یوجد في بلدیة 

تجدونھا في الموقع االلكتروني لبلدیة سندسفال،  المستقلةوالمدارس  البلدیةالمعلومات عن المدارس 
www.sundsvall.se   .تتوفر المعلومات باللغة السویدیة فقط 

 المدرسة الخاصة ھي مدرسة لدیھا مدیر (مالك) غیر البلدیة.
 

 في المدارس المستقلة  ةمحدد ة أماكنحص

 

http://www.sundsvall.se/


محددة.  الحصة  أماكن ان المدرسة المستقلة التي لدیھا قائمة انتظار للبدء في الدراسة قد یكون لھا حصة
العام الدراسي الحالي ھم  أفي السوید لمدة ال تقل عن السنتین قبل بد االمحددة تعني ان الطالب الذي عاشو

 المحددة.  األماكن المعنیین بحصص
المحددة للوافدین الجدد على الموقع  حصص األماكنیمكن االطالع على المزید من المعلومات حول

  www.skolinspektionen.seلمدارس االلكتروني لھیئة رقابة ا
 

 تغییر المدرسة
المدرسة البلدیة لطفلك، فانھ یمكنك اجراء ھذا االمر طول العام  تغییراذا كنت انت كولي امر ترید 

تنظیم البلدي. اذا وصعوبات على الت ھناك زیادة في التكالیف الدراسي. انھ من الممكن التغییر طالما لیس
 ل المدرسي. فلك یفقد الحق في الحصول على النققمت بتغییر مدرسة طفلك فھذا یعني ان ط

الیھا طفلك. یمكنك االطالع على المعلومات عن المدارس على  ینتقلاتصل بمدیر المدرسة التي سوف 
  www.sundsvall.se/grundskola/الموقع االلكتروني 

 
 المعلومات

ا وفي المدارس البلدیة والمستقلة، زور ةللمزید من المعلومات بما في ذلك اختیار او تقدیم طلب للمدرس
 www.sundsvall.se/grundskola/الموقع االلكتروني 

 المزید عن المدرسة السویدیة:  أاقر
 عدة لغات). (المعلومات متوفرة في  www.informationsverige.seمعلومات حول السوید: 

 (المعلومات متوفرة في عدة لغات).  www.omsvenskaskolan.seالمدرسة السویدیة للقادمین الجدد: 
 

 للمزید من المعلومات من البلدیة یمكنك االتصال بالتالي:
 CFL 42 36 190-070  ،78 84 19-060)االداري في مركز تعلم العدید من اللغات (المنسق 

للحصول على المعلومات حول الدراسة في المدرسة الثانویة، یمكنكم االتصال بالموجھ الدراسي في 
 060-19 17 00عبر مقسم الھاتف) ثانویة التابعة لبلدیة سندسفال (المدارس ال
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