معلومات مربوط به مکتب
مکتب اجباری و غیز اجباری
کل اطفال  ۷تا  ۱۶سال که در سویدن ثبت اح وال می باشند به طور اجباری وظیفۀ مکتب رفتن دارند .بنا بر این اطفال نه
تنها حق کسب تحصیالت بلکه وظیفه دارند که در صنف مکتب حضور داشته باشند .مکتب اجباری شامل اطفالی که در
سویدن ثبت احوال نشده اند نمی شود؛ ولی این اطفال هم اگر بخواهند می توانند مکتب بروند.
کل اطفال این حق را دارند که در یکی از مکتب های ابتدایی کمون درس خود را شروع کنند .مکان مکتب بستگی به آدرس طفل
دارد ،یعنی آدرسی ثبت احوال طفل .مکتب در منطقۀ آدرس ثبت احال طفل خواهد بود.

انتخاب مکتب
مکتب اجباری از سن  ۷سالگی طفل آغاز می شود .طفل به طور خود به خود در یکی از مکتبهای ابتدایی کمون ثبت
میشود .شما به عنوان سرپرست این حق را دارید که مکتب دیگری برای طفلتان انتخاب کنید .شما می توانید اتخاب کنید
که طفلتان در مکتب کمون و یا در یک مکتب خصوصی دیگری درس بخواند.
اطفال کودکستانی به طور خود به خود در همان مکبتی که هستند به صنف یکم خواهن د رفت .شما به عنوان سرپرست در این مورد
هم می توانید درخواست کنید که طفلتان در یک مکتب دیگری ،در مکتب کمون و یا در یک مکتب خصوصی دیگری

صنف یکم را آغاز کند.
مکتب لیسه ()Gymnasiet
برای ادامۀ تحصیل به مکتب لیسه نوجوان باید درس لیسه را قبل از فصل خزان آن سالی که  ۱۸ساله می شود ،شروع کرده باشد.
برای اطالعات بیشتر مربو ط در درس خواندن در مکتب لیسه با راهنمای تحصیالت و حرفه ( )studievägledareدر مکتب
لیسۀ "سوندسوال" ( )Sundsvalls gymnasiumتماس بگیرید .مشخصات تماس در قسمت پایین زیر سرخط "اطالعات"
موجود است.

اگر می خواهید که طفل تان مکتب برود
برای اینکه طفل شما بتواند مکتب خود را شروع کند شما به عنوان سرپرست دو راه دارید .راه ّاول این است که به ادارۀ مهاجرت
این اجازه را بدهید که ادارۀ مهاجرت مشخصات طفل شما را به مسئولین کمون اطالع دهد .راه دوم این است که شما خودتان با
کمون تماس بگیرید و از کمون درخواست کنید که می خواهید طفلتان مکتبش را شروع کند .مشخصات تماس در قسمت پایین زیر
سرخط " :برای کسب اطالعات از طرف کمون" موجود است.
در کمون "سوندسوال" مکتبهای ابتدایی و لیسۀ همگانی کمون و مکتبهای خصوصی موجود می باشد .شما از طریق مراجعه به
صفحۀ اینترنتی کمون ) www.sundsvall.se( :می توانید اطالع بیشتری از این مکتبها دریافت کنید .این اطالعات تنها به لسان
سویدنی موجود می باشد.
یک مکتب خصوصی ( ) fristående skolaمتعلق به کمون نیست و صاحب دیگری دارد.

سهمیۀ خاص مربوط به مکتب های خصوصی
یک مکتب خصوصی که صف برای ثبت شدن دارد احتما ً
ال به طور سهمی شاگردان را ثبت می کند.
سهمیۀ خاص ( )särskild kvotبه این معنی است که تنها شاگردانی که کم تر از دو سال در سویدن زندگی کرده اند هستند که
قبل از شروع سال تحصیلی جدید شامل این د سته شاگردان سهمی محسوب می شوند.

اطالعات بیشتر مربوط به سیستم سهمیۀ خاص برای مهاجرین در صفحۀ ایترنتی ادارۀ مسئول بازرس سیستم تحصیلی
( )www.skolinspektionen.seموجود است.

عوض کردن مکتب
اگر شما به عنوان سرپرست می خواهید مکتب کمون طفلتان را با یکی از دیگر مکتبهای کمون عوض کنید ،این کار را در طول
کل سال تحصیلی می توانید انجام دهید .در صورتی که خرج و مخارج کمون باال نورد و مشکالت برنامه ریزی و سازمادگی
بوجود ناید  ،عوض کردن مکتب طفلتان امکان پزیر می باشد .نتیجۀ عوض کردن مکتب طفل می توان این باشد که وی حق خدمات
نقلیۀ رفت و آمد به مکتب ( )skolskjutsرا از دست بدهد.
با مدیر مکتب جدیدتان تماس بگیرید .مشخصات تماس با مکتب های مختلف از طریق صفحۀ کمون "سوندسوال":
(.)www.sundsvall.se/grundskola/

اطالعات
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انتخاب و درخواست دادن برای مکتب ،مکتب های کمون یا مکتب های خصوصی ،به صفحۀ
ایتنرنتی کمون "سوندسوال" مراجعه کنیدwww.sundsvall.se/grundskola/ :
بیشتر در مورد مکتب در سویدن مطالعه کنید:
اطالعات به چند لسان مختلف در مورد سویدنwww.informationsverige.se :
اطالعات به چند ل سان مختلف در مورد مکتب در سویدن برای مهاجرینwww.omsvenskaskolan.se :
برای کسب اطالعات از طرف کمون:
با نمبر تلفون مسئول مرکز یادگیری لسان برای افراد چندزبانه ( )Centrum för flerspråkigt lärande, CFLتماس
بگیرید ۰۷۰۱۹۰۳۶۴۲ :و یا ۰۶۰۱۹۸۴۷۸
برای کسب اطالعات مربوط به درس خواندن در مکتب لیسه با مسئول راهنمای تحصیالت وحرفه ( )studievägledareدر
مکتب لیسه "سوندسوال" ( )Sundsvalls gymnasiumبا نمبر تلفون  ۰۶۰۱۹۱۷۰۰تماس بگیرید.

