بروشور کوچک

درخواست ثبت نام در مدرسه 2019

مدت زمان درخواست 4 :تا  22فوریه

مدارس ابتدائی و راهن
مائی را در اوپلندس ِوسبی مالقات کنید.
درخواست ثبت نام
را از طریق وبسایت olansokan
 upplandsvasby.se/skانجام دهید

upplandsvasby.se
00 970 590-08
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بازدید عمومی و جلسه اطالع رسانی
مدرسه

تاریخ و ساعت

مدرسه Bollstanäs
کالس )F – 5 (K

سه شنبه  19فوریه از ساعت  18:30تا 20:00

مدرسه Breddenskolan
کالس )F – 5 (K

دوشنبه  18فوریه از ساعت  18:30تا 20:00

مدرسه Engelska
کالس )F – 9 (F

دوشنبه  18فوریه از ساعت  18:30تا 20:00

مدرسه Frestaskolan
کالس )F – 5 (F

سه شنبه  19فوریه از ساعت  17:00تا 19:30

مدرسه Grimstaskolan
کالس )K( 9 – 6

پنجشنبه  24فوریه از ساعت  18:30تا 19:30

مدرسه Odenskolan

چهارشنبه  20فوریه از ساعت  17:00تا 19:30

کالس )F – 5 (F
مدرسه Runby
کالس )F – 9 (K

سه شنبه  12فوریه از ساعت  18:00تا 19:00

مدرسه Sandbergska competens
کالس )F – 9 (F

سه شنبه  19فوریه از ساعت  17:00تا 19:00

مدرسه Sverigefinska skolan
کالس )F – 9 (F

سه شنبه  5فوریه از ساعت  19:00تا 18:00

مدرسه Södervikskolan
کالس )F( 9 – 6

سه شنبه  5فوریه از ساعت  20:00تا 18:30

مدرسه Vikskolan
کالس )F – 9 (F

دوشنبه  18فوریه از ساعت  19:30تا 17:00

مدرسه Vittra Väsby
کالس )F – 9 (F

دوشنبه  18فوریه از ساعت18.00–19.00 .
(اطالعات)
چهارشنبه  20فوریه09.00–10:00 .
(بازدید عمومی)

مدرسه Väsby skola
کالس )F– 9 (K

سه شنبه  19فوریه از ساعت  19:00تا 17:30
(بازدید عمومی و جلسه اطالع رسانی)

= Kمدرسه کمونی = F ،مدرسه آزاد

درخواست ثبت نام در مدرسه 2019

upplandsvasby.se/skolansokan

چگونه؟
درخواست ثبت نام در مدرسه از طریق خدمات
الکترونیکی این وبسایت انجام می شود:
upplandsvasby.se/skolansokan

مدارس را باهم مقایسه کنید
•در بازدید عمومی مدارس و جلسات اطالع
رسانی شرکت کنید.
•نمایشگاه تحصیل و آموزش روز شنبه 16
فوریه ساعت  11تا  14در مرکز ِوسبی.
همه مدارس را مالقات کرده و برای تکمیل
فُرم درخواست در محل کمک دریافت کنید.
•اطالعات بیشتر در بارۀ مدارس در وبسایت
وجود دارد.
•اگر در مورد کار یک مدرسۀ بخصوص
سوالی دارید با مدیر آن مدرسه تماس بگیرید.

اطالعات بیشتر یا سواالت
در وبسایت upplandsvasby.se/skolansokan
اطالعات بیشتری در مورد درخواست ثبت
نام وجود دارد .همچنین می توانید با Väsby
 Direktاز طریق شماره تلفن 59097000-08
یا ایمیل نیز تماس بگیریدvasbydirekt@ :
 upplandsvasby.seسوال خود ،نام تان و شماره
تلفن تان را در ایمیل بنویسید.
کمک برای تکمیل کردن درخواست ثبت نام در
مدرسه
 ،Visby Direktدر ورودی ساختمان کمون
( ،))Dragonvägen 86می تواند به شما برای
تکمیل درخواست ثبت نام کمک کند.
ساعات کار:
دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت  8صبح تا 17:00
پنجشنبه ها از ساعت  8صبح تا 18:00
جمعه ها از ساعت  8صبح تا 15:15
ساعات کار فوق العاده هنگام شب
سه شنبه  12فوریه از ساعت  17:00تا 19:00

00 970 590-08 •upplandsvasby.se
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چه موقع؟
مدت زمان درخواست ثبت نام از  4تا  22فوریه

upplandsvasby.se/skolansokan
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برای چه کسی؟
برای کودکان نامنویسی شده در کمون اوپلندس
ِوسبی که دارای شرایط زیر باشند:
•در سال  2019به سن  6سالگی تمام می
رسند و می خواهند کالس پیش دبستانی را
شروع کنند
•می خواهند کالس  6را شروع کنند و امروز
به مدرسه  F-5می روند
•مایل هستند برای کالس  6خود در ترم پاییز
 2019مدرسۀ جدیدی انتخاب کنند

درخواست ثبت نام برای
مدارس آزاد
مدارس آزاد صف نوبت و مقررات پذیرش
مخصوص بخود را دارند .برای کسب اطالعات
بیشتر با مدرسۀ مربوطه تماس بگیرید .توجه! شما
همچنین بایستی درخواست ثبت نام
خود را در مدت زمان درخواست در وبسایت
زیر نیز ثبت کنید:

