
 معلومات مربوط بھ مکتب

 مکتب اجباری و غیز اجباری
سال کھ در سویدن ثبت احوال می باشند بھ طور اجباری وظیفۀ مکتب رفتن دارند. بنا بر این اطفال نھ  ۱۶تا  ۶کل اطفال 

تنھا حق کسب تحصیالت بلکھ وظیفھ دارند کھ در صنف مکتب حضور داشتھ باشند. مکتب اجباری شامل اطفالی کھ در 
 می توانند مکتب بروند. سویدن ثبت احوال نشده اند نمی شود؛ ولی این اطفال ھم اگر بخواھند 

کل اطفال این حق را دارند کھ در یکی از مکتب ھای ابتدایی کمون درس خود را شروع کنند. مکان مکتب بستگی بھ آدرس طفل 
  دارد، یعنی آدرسی ثبت احوال طفل. مکتب در منطقۀ  آدرس ثبت احال طفل خواھد بود. 

 انتخاب مکتب
وقتی کودک شش سالھ است ، تحصیل اجباری شروع می شود. سپس کودک بطور خودکار در یک کالس ابتدایی در یک مدرسھ 

 مکتب ابتدایی شھرداری ، محل مدرسھ را دریافت می کند. شما کھ سرپرست کودک ھستید می توانید درخواست کنید
 .دیقرار دھ یمدرسھ مستقل ای یمدرسھ شھر کی ای،  یگریمدرسھ د در کھ فرزندتان را

(Gymnasiet) مکتب لیسھ 
 سالھ می شود، شروع کرده باشد.  ۱۸برای ادامۀ تحصیل بھ مکتب لیسھ نوجوان باید درس لیسھ را قبل از فصل خزان آن سالی کھ 

) در مکتب لیسۀ studievägledareبرای اطالعات بیشتر مربوط در درس خواندن در مکتب لیسھ با راھنمای تحصیالت و حرفھ (
) تماس بگیرید. مشخصات تماس در قسمت پایین زیر سرخِط "اطالعات" موجود Sundsvalls gymnasium"سوندسوال" (

 است. 

 اگر می خواھید کھ طفل تان مکتب برود
برای اینکھ طفل شما بتواند مکتب خود را شروع کند شما بھ عنوان سرپرست دو راه دارید. راه اّوّ◌ل این است کھ بھ ادارۀ مھاجرت 

را بدھید کھ ادارۀ مھاجرت مشخصات طفل شما را بھ مسئولین کمون اطالع دھد. راه دوم این است کھ شما خودتان با کمون این اجازه 
 تماس بگیرید و از کمون درخواست کنید کھ می خواھید طفلتان مکتبش را شروع کند. مشخصات تماس در قسمت پایین زیر سرخِط: 

 است. "برای کسب اطالعات از طرف کمون" موجود

در کمون "سوندسوال" مکتبھای ابتدایی و لیسۀ ھمگانی کمون و مکتبھای خصوصی  موجود می باشد. شما از طریق مراجعھ بھ 
) می توانید اطالع بیشتری از این مکتبھا دریافت کنید. این اطالعات تنھا بھ لسان www.sundsvall.se(صفحۀ اینترنتی کمون: 

 سویدنی موجود می باشد. 

 ) متعلق بھ کمون نیست و صاحب دیگری دارد.fristående skolaیک مکتب خصوصی (

 سھمیۀ خاص مربوط بھ مکتب ھای خصوصی
ور سھمی شاگردان را ثبت می کند.                                سھمیۀ یک مکتب خصوصی کھ صف برای ثبت شدن دارد احتماالً بھ ط

کھ تنھا شاگردانی کھ کمتر از دو سال در سویدن زندگی کرده اند ھستند کھ قبل از   ) بھ این معنی استsärskild kvotخاص (
 شروع سال تحصیلی جدید شامل این دستھ شاگردان سھمی محسوب می شوند.

مربوط بھ سیستم سھمیۀ خاص برای مھاجرین در صفحۀ ایترنتی ادارۀ مسئول بازرس سیستم تحصیلی  اطالعات بیشتر
)www.skolinspektionen.se .موجود است ( 

 عوض کردن مکتب
ر مکتبھای کمون عوض کنید، این کار را در طول کل اگر شما بھ عنوان سرپرست می خواھید مکتب کمون طفلتان را با یکی از دیگ

سال تحصیلی می توانید انجام دھید. در صورتی کھ خرج و مخارج کمون باال نورد و مشکالت برنامھ ریزی و سازمادگی بوجود 
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ات نقلیۀ ناید، عوض کردن مکتب طفلتان امکان پزیر می باشد. نتیجۀ عوض کردن مکتب طفل می توان این باشد کھ وی حق خدم
 ) را از دست بدھد. skolskjutsرفت و آمد بھ مکتب (

 با مدیر مکتب جدیدتان تماس بگیرید. مشخصات تماس با مکتب ھای مختلف از طریق صفحۀ کمون  "سوندسوال": 
 .(www.sundsvall.se/grundskola/) 

 اطالعات
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انتخاب و درخواست دادن برای مکتب، مکتب ھای کمون یا مکتب ھای خصوصی، بھ صفحۀ 

  www.sundsvall.se/grundskola/ایتنرنتی کمون "سوندسوال" مراجعھ کنید: 

 مطالعھ کنید: بیشتر در مورد مکتب در سویدن 
 www.informationsverige.se اطالعات بھ چند لسان مختلف در مورد سویدن: 

 www.omsvenskaskolan.se اطالعات بھ چند لسان مختلف در مورد مکتب در سویدن برای مھاجرین: 

 برای کسب اطالعات از طرف کمون:

 ) تماس بگیرید: Centrum för flerspråkigt lärande, CFLبا نمبر تلفون مسئول مرکز یادگیری لسان برای افراد چندزبانھ (
   ۰۶۰۱۹۸۴۷۸و یا  ۰۷۰۱۹۰۳۶۴۲

)  در مکتب studievägledareبرای کسب اطالعات مربوط بھ درس خواندن در مکتب لیسھ با مسئول راھنمای تحصیالت وحرفھ (
 تماس بگیرید.  ۰۶۰۱۹۱۷۰۰) با نمبر تلفون Sundsvalls gymnasiumلیسھ "سوندسوال" (
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