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طلب املدرسة ٢٠١٧
يعترب طلب االلتحاق باملدرسة فرصة للتالميذ وأولياء األمور ليكونوا صورة عن املدارس الحكومية املختلفة، وتقديم الطلبات للمدارس التي 

تنال إعجابهم وبذلك يؤثرون يف املراحل التعليمية للتلميذ. يوجد يف بلدية أبالندس فاسبي Upplands Väsby 13 مدرسة ابتدائية، مثانية 

منها خاصة وخمسة حكومية. التالميذ الذين مل يتقدموا بطلب، سيحّولون  إىل إحدى املدارس الحكومية يف البلدية. 

ملن؟
طلب االلتحاق باملدرسة هو خاص باألطفال املسجلني يف أبالندس فاسبي Upplands Väsby، والذين:

سيبلغون ست سنوات خالل ٢٠١٧ ويرغبون يف البدء يف الصف التمهيدي 	 

يجب أن يبدؤوا يف الصف ٦، وهم اليوم يف يذهبون إىل مدرسة ال يتوفر فيها أعىل من الصف ٥ 	 

يرغبون يف اختيار مدرسة جديدة للصف الـ ٦ لخريف ٢٠١٧ 	 

متى؟
 مهلة تقديم الطلب هي ٣ فرباير – ٢٣ فرباير ٢٠١٧.  

حني تنتهي مهلة تقديم الطلبات، يبدأ العمل عىل تحويل الطالب إىل املدارس املختلفة. 

كيف؟
يقدم طلب املدرسة عرب الخدمة اإللكرتونية www.upplandsvasby.se/skolansökan قيامك بانتقاء ثالث خيارات، حني تقدم الطبل 

للحصول عىل مقعد درايس، هو أمر إلزامي. إذا كانت ملدرسة ليس لديها مقاعد لجميع املتقدمني، يتم االنتقال إىل خيارك الثاين أو الثالث.

قم باآليت:

١ . www.upplandsvasby.se/skolansökan اذهب إىل

سّجل دخولك إىل املوقع من خالل هويتك اإللكرتونية، أو عرب اسم املستخدم وكلمة املرور التي طلبتها ها عرب املوقع. ٢

اخرت يف القامئة العلوية طلب املدرسة سيظهر اسم الطفل الذي يتعلق به الطلب. ٣

 انقر عىل طلب املدرسة 2٠١٧ تحت خانات املنطقة، التعديل والتسجيل ميكنك اآلن االختيار  . 4

)إن مل يتم االختيار، سيجري اختيار جميع البدائل تلقائياً(. انقر عىل التايل

أضف املدارس التي تريد التقديم عليها. يجب أن تختار ثالثة بدائل. انقر عىل التايل. ٥

قم برتتيب أولوية خياراتك مبساعدة األسهم.  انقر عىل التايل. ٦

راجع معلومات االتصال الخاصة بك وغريها عند الحاجة. انقر عىل التايل. ٧

استعرض خياراتك بعناية وانقر تأكيد. 8

ستستلم تأكيداً تلقائياً عىل عنوان الربيد اإللكرتوين املسجل. 9

سيتم خالل شهر أبريل إرسال تأكيد عرب الربيد إىل منزل أولياء األمور.. ١٠

طلب املدارس الخاصة 

املؤسسات الخاصة لديها الئحة انتظار خاصة بها، ولذا قم باالتصال باملدرسة املعنية ملعرفة القوانني املعمول . ١

بها لديها.  

 سواء تقدمت بطلب إىل مدرسة حكومية أو خاصة، فيجب تسجيل طلبك خالل مهلة تقديم الطلبات. ٢

٣ـ٢٣ فرباير.

?
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من دار الحضانة إىل دار الرعاية الرتفيهية
اإلنذار بالتوقف عن الحضانة/الرعاية الرتبوية

إن بلغ طفلك سن السادسة خالل ٢٠١٧، وهو يذهب اآلن إىل دار الحضانة، فسينتهي مقعده فيها تلقائياً بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٧. ينبغي أن 

تتقدم بنفسك بطلب إن كان طفلك سيتوقف مبكراً. مهلة اإلنذار هي شهر.

مقعد دار الرعاية الرتفيهية

ميكن للطفل الذي يشتغل والديه أو يدرسان الحصول عىل مقعد يف دار الرعاية الرتفيهية ملن هم يف سن ٦ـ١٢ سنة. يتقدم أولياء األمور 

بطلب للحصول عىل مقعد عرب الخدمة اإللكرتونية. نشاطات دار الرعاية الرتفيهية هي خاضعة للرسوم، وتقدر بناء عىل مدخول العائلة. الحد 

األقىص للرسوم.

ميكن تقديم الطلب إىل دار الرعاية الرتفيهية بعد الحصول عىل رسالة قبول من املدرسة التي قبلت طلب الطفل. عليك أن تتقدم بالطلب من 

خالل الحدمة اإللكرتونية بالطريقة ذاتها التي أرسلت بها طلب املدرسة، لكن قم باختيار دار الحضانة والرعاية املدرسية لألطفال. 

الرتفيهية  الرعاية  دار  للحصول عىل مقعد يف  قدم طلبا 

بالقبول( رسالة  )بعد حصولك عىل 

www.upplandsvasby.se/skolaonsökan اذهب إىل

قم بتسجيل الدخول بهويتك اإللكرتونية أو اسم املستخدم وكلمة املرور. ١

انقر عىل الصف التمهيدي والرعاية املدرسية للطفل. ٢

انقر عىل خانة قم بتقديم الطلب. ٣

املدارس يف مركز فاسبي Väsby Centrum، واحصل عىل مساعدة لتمأل طلب املدرسة بشكل معرض املؤسسات التعليمية السبت يف ١١ فرباير الساعة ١١.٠٠–١4.3٠ ميكنك أن تلتقي بجميع 
صحيح! مرحباً بك! قم مبقارنة املدارس

 يوجد ١٣ مدرسة يف بلدية أبالندس فاسبي Upplands Väsby، مثانية خاصة وخمسة حكومية. ميكنك قراءة املزيد عن املدارس 

وملعرفة تاريخ اللقاء املفتوح لقاءات استعالمية باملدارس يف الصفحات التالية من هذا الكتيب. املعلومات متوفرة أيضا عىل موقع 

upplandsvasby.se/skolansökan

 ميكنك من خالل املقارنة يف Väsby أن تقارن بني املدارس وأن ترى مثالً أي منها هو األقرب ملنزلك:	 

 www.upplandsvasby.se/jamfor

قم بزيارة اللقاءات املفتوحة/اللقاءات االستعالمية التي تقيمها املدارس. ستجد التاريخ واألوقات للمدارس املعنية يف الصفحات التالية 	 

من هذا الكتيب. 

ستلتقي يف معرض املؤسسات التعليمية يف مركز فاسبي Väsby Centrum يف ١١ فرباير ٢٠١٧ بجميع املدارس االبتدائية، وستحصل 	 

عىل مساعدة إلمتام الطلب. 

بالقبول املتعلقة  القوانني 
القبول يف املدارس الخاصة

املدير هو الذي يقرر القبول يجب من حيث املبدأ أن يحصل الجميع عىل مقعد يف املدرسة التي كانت الخيار األول ألولياء األمور، إن كان 

املقعد متوفراً. يف حال تقدم إىل املدرسة عدد من التالميذ يفوق املقاعد املتوفرة، فسنختار وفق مبدأ األقرب نسبياً نستخدم القرب النسبي 

ليك منّكن جميع األطفال من الحصول عىل مقعد يف مدرسة قرب منزله. 

القبول يف املدارس الخاصة

املدارس الخاصة لديها لوائح انتظار وقوانني قبول خاصة بها. اتصل باملدرسة املعنية ملعرفة القوانني املعمول بها لديها. إن تقدمت بطلب 

إىل مدرسة خاصة، فيجب أن تتقدم بطلب إىل املدرسة مبارشة وأن تسجل طلب املدرسة الخاص بك يف الخدمة اإللكرتونية للبلدية خالل 

 .Upplands Väsby مهلة تقديم الطلبات. وذلك ألنه يجب عىل البلدية أن تعرف جميع املدارس التي التحق بها التالميذ يف أبالندس فاسبي

ولذلك تذكر أن تسجل طلبك يف upplandsvasby.se/skolansökan، حتى ولو تقدمت بطلب إىل مدرسة خاصة.
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تاريخ مهم
٣ فرباير – ٢٣ فرباير ٢٠١٧ 

مهلة تقديم الطلب.

١١ فرباير    
معرض املؤسسات التعليمية يف مركز فاسبي Väsby Centrum الساعة ١١.٠٠–١4.٣٠ سيشارك يف املعرض ممثلون عن جميع املدارس 

االبتدائية يف أبالندس فاسبي Upplands Väsby وموظفون آخرون سيساعدونك يف تقديم الطلب.

١٦ + ٢١ فرباير 
 سيكون مكتب Väsby Direkt مفتوحاً لك إن كنت تحتاج إىل مساعدة بخصوص الطلب يف أوقات املساء. 

مرحباً بك مدخل مبنى البلدية يف مركز فاسبي Väsby Centrum الساعة ١٧.٠٠ـ٠٠.١9.  

خالل شهر أبريل
سرتسل املدرسة التي تتمكن من توفري مقعد تأكيداً بذلك عرب الربيد إىل منزل أولياء األمور.

   

أجب خالل ١٠ أيام   
 حني تحصل عىل رسالة تأكيد، ينبغي أن تجيب عليها وتعيد إرسالها خالل ١٠ أيام. 

الحظ إن كان مطلوباً توقيع كال الوالدين.

أمور أخرى
املدارس يف بلدية أخرى

لديك الحق يف التقدم بطلب للحصول عىل مقعد لطفلك يف مدرسة تقع خارج بلدية أبالندس فاسبي Upplands Väsby. يشرتط لذلك 

أن تقبل املدرسة التعويض الذي تقدمه بلدية أبالندس فاسبي Upplands Väsby. اتصل باملدرسة التي ترغب بها للحصول عىل مستندات 

الطلب الخاصة بها. 

تعليم لغة األم

اتصل مبدير املدرسة حني يتم قبول اسمك لللحصول عىل املزيد من املعلومات.

مواصالت املدرسة

يحق لتالميذ الصفوف ١ـ9 الحصول عىل مواصالت للذهاب إىل املدرسة. وذلك بناء عىل تقدير املسافة إىل املدرسة الحكومية األقرب، وطرق 

www.upplandsvasby.se/skolskjuts املواصالت، ووجود اإلعاقة الجسدية لدى التلميذ أو أي ظرف خاص آخر. ملزيد من املعلومات انظر

أجهزة حاسوب لالستعارة لتقدم طلب الحصول عىل مقعد درايس

أجهزة الحاسوب متاحة لدى مكتب Väsby Direkt، ويف دار الحضانة املفتوحة إضافة للمكتبة العامة.

أسئلة حول طلب املدرسة 
 .skolansokan@upplandsvasby.se عىل الرقم ٥9٠9٧٠٠٠–٠8، أو أرسل أسئلتك عرب الربيد اإللكرتوين إىل Väsby Direkt اتصل مبكتب

اذكر االسم ورقم التلفون يف الرسالة اإللكرتونية

لغات أخرى غري السويدية

 هذه املادة متوفرة باللغات اإلنجليزية والفنلندية والعربية والفارسية والسورانية والصومالية. كافة املعلومات متوفرة عىل موقع

www.upplandsvasby.se/skolansökan

الطبعة الورقية

 .Väsby Centrum ميكن الحصول عىل الطبعة الورقية من هذه املادة لدى مكتب االستقبال يف مبنى البلدية ملركز فاسبي
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Breddenskolan
تقع مدرسة Breddenskolan وسط بيئة جميلة يف القسم الجنويب من مدينة 

Upplands Väsby. القرب من الطبيعة أمر مفيد للعب وللدراسة. نحن 

نستخدم الطبيعة مصدراً لإللهام يف نشاطاتنا. 

إن اكتساب مهارات جيدة يف القراءة هو األساس لكافة أشكال التعليم مستقبالً 

يف املدرسة. ولذلك فنحن نسعى بجد لتحفيز رغبة التالميذ عىل القراءة من 

خالل العمل املنهجي مبكراً الكتساب مهارات القراءة وحب القراءة. 

لدينا طموح لوضع األساس يك يتمكن التالميذ من فهم مبادئ املشاركة وتحقيقها 

بحيث يؤثرون فيام يتعلمونه ويتحملون مسؤوليته ويشاركوا فيه بفعالية. 

املشاركة الطالبية هي مبثابة ميثاق الرشف يف املدرسة. جميع الصفوف لديها 

من ميثلها يف املجلس الطاليب. يعقد كل ثالثة أسابيع اجتامع بني املجلس الطاليب 

واملدير ونائب املدير. القضايا التي تطرح لها عالقة بوقت التالميذ يف املدرسة والنشاطات الرتفيهية وميكن مثال أن تتمحور حول املعلمني، 

وطعام املدرسة وساحة املدرسة، أو تدور حو تنظيم النشاطات.

لدى املدرسة مجلس أهايل نشط يلتقي ثالث مرات يف الفصل الدرايس. تقوم إدارة املدرسة يف هذا اللقاء بإطالع أولياء األمور عام سيحصل يف 

املدرسة يف املستقبل املنظور ويقوم أولياء األمور باملشاركة وعرض وجهات نظرهم يف الربامج الراهنة. 

تعترب نشاطات دار الرعاية الرتفيهي يف مدرسة Bredden نشاطات جامعية تهدف إىل تنمية مهارات التالميذ يف التفاعل وتحمل مسؤولياتهم، 

وهي يف الوقت ذاته نشاطات هادفة وآمنة لهم.

 Bollstanäs skola
لدى مدرسة Bollstanäs تالميذ من الصف التمهيدي إىل الصف الـ ٥. تنقسم 

املدرسة إىل ست فرق، بناء عىل مستوى الصفوف. 

مدرستنا هي مزيج من العراقة والحداثة. جرى تشييد املبنى الرئييس يف عقد 

١9٣٠. وتم اآلن إقامة مدرسة جديدة حول املبنى الرئييس. لدينا يف القاعات 

املرشقة واملفتوحة أفضل لظروف لتوفري التعليم الحديث. لدى كل صف لوح 

تفاعيل. يتاح لجميع التالميذ استخدام جهاز آي باد والحواسيب. لدينا ساحة 

جديدة ممتعة يف Norrvikens strand، ومطعم يعد فيه الطعام من قبل طاه 

خاص باملدرسة.

يتمتع التالميذ يف مدرسة Bollstanäs بنفوذ كبري، من خالل مجلس الصف، 

واملجلس الطاليب ومجلس لدار الرعاية الرتفيهية. ممثيل الطالب هم أيضا جزء 

من اإلدارة املحلية للمدرسة، حيث يوجد ممثلني عن أولياء األمور واملدرسة 

والصف التمهيدي.  وتساهم مشاركة أولياء األمور يف تطوير املدرسة. 

ونحن نركز كثرياً عىل الرياضيات وتعلم القراءة والكتابة مبكراً من الصف التمهيدي. وحديثاً جرى الرتكيز عىل العلوم الطبيعية والتكنولوجيا 

)NTA(. وخالل ٢٠١4–٢٠١٧ يتم التعاون عىل مرشوع مع Skansen )أكرب صفوف السويد(، حيث يشارك التالميذ بثقافتنا التي تتضمن 

العديد من املواد الدراسية. 

لدينا أقسام متعددة لدار الرعاية الرتفيهية مرتبطة بكل  فريق. يقوم املربون يف دار الرعاية الرتفيهية باملشاركة يف النشاطات طوال اليوم. 

يعترب العمل الجامعي والنشاطات األخرى التي تحفز التعلم والنمو لدى التالميذ جزءاً مهامً من نشاطات دار الرعاية الرتفيهية. يجري 

اكتساب املعرفة وتنمية املهارات االجتامعية والتدرب عىل تحمل املسؤولية طوال اليوم. 

يتمتع معلمو املدرسة بالكفاءة والحامس. جميع املعلمني، الذين يُدرّسون ماديت الرياضيات واللغة السويدية، يشاركون يف مرشوع الحكومي 

لرفع املستوى التعليمي يف مواد الرياضيات والقراءة والكتابة. وتعترب تنمية املؤهالت لجميع املوظفني جزءاً مهامً لرف مستوى التعليم. 

لقاء مفتوح
األربعاء يف 8 فرباير الساعة ١9.٠٠ـ٢٠.٠٠.

املدارس الحكومية، املراحل إىل الصف الـ 5

املديرة 
Susanne Isaksson سوزانه إسحاقسون

عنوان الزيارات
Stora Vägen 80

19468 Upplands Väsby

التلفون 
٠8–٥9٠9٧٣٥٦

الربيد اإللكرتوين
bollstanas@upplandsvasby.se

موقع الشبكة
upplandsvasby.se/bollstanasskola

لقاء استعالمي
الخميس يف 9 فرباير الساعة ٠٠.١9–٢٠.٠٠

املدارس الحكومية، املراحل إىل الصف الـ 5 

املديرة 
 Lotta Tham لوتا تام

عنوان الزيارات
Bergsyravägen 3

19464 Upplands Väsby

التلفون 
٠8–٥9٠9٧٥٦4

الربيد اإللكرتوين
bredden@upplandsvasby.se

موقع الشبكة 
upplandsvasby.se/breddenskolan
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Engelska skolan
نتميز بكوننا مدرسة ذات طابع عاملي، ثنايئ اللغة ومبستوى تعليمي عاٍل! يتوفر 

لدينا صفوف ثنائية اللغة، برنامج حصص موسع باللغة اإلنجليزية ومعلمون 

 Smedby يتحدثون اإلنجليزية بوصفها لغتهم األم.  تقع املدرسة وسط مدينة

ويحيط بها شبكة مواصالت جيدة. 

نستخدم منهجية تربوية تحقق التحدث بلغتني هام السويدية واإلنجليزية. وهو 

منوذج تعليمي حيث تنمو اللغتان السويدية واإلنجليزية بصورة متوازية.  يتم يف 

الصف التمهيدي التعرف والتمرن عىل اللغة اإلنجليزية من خالل اللعب واألغاين 

والهتافات لينمو حجمها بنجاح بحيث تشمل ما يقارب الـ ٥٠٪ من الوقت 

الدرايس يف الصفوف العليا.

السمة الدولية للمدرسة، حيث تلتقي العديد من اللغات والجنسيات، توجد 

تكاتفاً جامعياً إيجابياً، وبيئة دراسية فريدة، ومنصة آمنة للمستقبل يف مجتمعنا 

العاملي الحايل. نحن نلتزم باملنهج التعليمي السويدي. 

 English School is a bilingual school that represents a beautiful spectrum of ethnic and cultural backgrounds.  TheSchool is

 situated in the heart of Smedby; easily accessible with good communications. Our School teaches students to use English

fluently and effectively in reading,

 writing and speaking. We recruit and employ native English–speaking teachers and offer up to ٥٠ percent of our teaching in

 English. EThe nglish school follows the Swedish nationa curriculum. We provide a hoghly–focused and disciplined learning

in a calm and secure environment

 where each student can fulfill his or her potential.

Frestaskolan
وقت أكرث للتعلم والكتساب املعرفة، املسؤولية والتعاون.	 

 يعترب جهاز الـ آي باد مهامً يف التدريس، من الصف الـ ٣ يحصل 	 

جميع التالميذ عىل جهاز الـ آي باد )اللوح التعليمي(

وثائق واضحة تصف ما يكتسبه التالميذ من معارف وتطور.	 

 	.Friends تعاون آمن وفعال مع

جودة عالية من الوجبات املدرسة وبوفيه خاص.	 

 نشاطات دار الرعاية الرتفيهية مفتوحة للتالميذ يف الصفوف 4ـ٥.	 

 مستوى عاٍل من الدراسة والتعليم وقت أكثر الكتساب المعرفة، 	 

والدعم الدراسي، وأساليب تنشيط التالميذ، وتحمل المسؤولية 

والتعاون.

ينقسم تالميذ ومربو املدرسة إىل

مجموعة الصفوف األوىل إىل الصف الـ ٣ و مجموعة الصفوف 4–  ٥. تعمل مجموعة الصفوف إىل الـ ٣ بوحي من منهجية مونتيسوري. 

تتكون صفوف منهجية مونتيسوري من مختلف األعامر. توفر املجموعة التعليم واألمان للتلميذ طوال اليوم.  وهو ما يقتيض الرتكيز 

 عىل اكتساب العلوم والبيئة الرتبية، والحركة والهدوء يف الوقت املناسب الذي يحتاجه الطفل. 

تقوم مراحل الصفوف املبكرة غالباً بالنشاط الرتبوي يف الهواء الطلق لتدعيم التعليم.  إعطاء وقت أكرث لتعزيز رغبة التالميذ مبادة 

الرياضيات وتنمية مهاراتهم يعترب أولوية بدءا من الصف التمهيدي. "املدرسة وسط املدينة" توفر الهدوء وبيئة دراسية آمنة. يتعاون 

املوظفون وأولياء األمور ملا فيه مصلحة التلميذ.

قوانني القبول

األولوية لألشقاء، األطفال من الصنف التمهيدي ملدرسة Magnetica، ثم الئحة االنتظار

الطلب

www.magnetica.se ،يقدم الطلب عرب موقعنا

لقاء استعالمي
الثالثاء يف ١4 فرباير

الساعة ١٧.٠٠–٣٠.١9 

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ 5

املديرة
 Elisabeth Brandell إليزابيت برانديل

عنوان الزيارات
Älvhagsvägen 15

19453 Upplands Väsby

التلفون
٠8–٥–٥٠١٦٧٧٢٠،٠٧٣9٣9١٥٢

الربيد اإللكرتوين

info@magnetica.se

موقع الشبكة
magnetica.se

لقاء مفتوح
اإلثنني يف ١٣ فرباير الساعة ١9.٠٠ـ٢٠.٠٠

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ ٧

املديرة
Marie Larsson ماري الرسون

عنوان الزيارات
 Ryttargatan 275

19471 Upplands Väsby

التلفون
٠8–٥9٠٧٧١٢٣

الربيد اإللكرتوين
skolan@englishschool.se

موقع الشبكة
englishschool.se



١2١3

Odenskolan
املدرسة الصغرية ذات اإلمكانيات الكبرية 

 يعترب جهاز الـ آي باد مهامً يف التدريس، من ستحصل عىل جهاز 	 

آي باد )اللوح التعليمي( الخاص بك من الصف الـ ٣

وقت أكرث للمواد التعليمية الرياضيات واللغة السويدية	 

وثائق واضحة تصف املعارف التي يكتسبها التالميذ وسري منوهم	 

طاه خاص باملدرسة وبوفيه سلطة لذيذ	 

نشاطات دار الرعاية الرتفيهية مفتوحة للتالميذ يف الصفوف 4ـ٥	 

 مجلس تشاوري تابع للمدرسة يتميز بالنشاط لتحقي قالتعاون 	 

بني املنزل واملدرسة

 	Friends التفاعل والتدريب سوياً مع

مدرسة ممتعة بأساليب تعليم مشوقة

نسري وفق مبدأ "كل األطفال – كل اليوم"، يتحمل جميع املوظفني 

مسؤولية منو كل طفل وتعليمه. منهجية هادفة لتنمية املهارات اللغوية 

تخاطب الطفل مبكراً يف الصف التمهيدي. تحتل مادة الرياضيات دوراً 

مركزياً. نركز يف املدرسة الجديدة أيضاً عىل تنمية مهارات التالميذ يف 

مجال املوسيقى والدراما والنشاط الجسدي. نعمل سوياً لتوفري مدرسة آمنة ومزدهرة ولدينا نشاطات منتظمة ومتنوعة وقيّمة. يلتقي أولياء 

األمور واملوظفون يف املجلس االستشاري للمدرسة حيث يعملون مجتمعني ملا فيه مصلحة التالميذ. 

مدرسة Odenskolan ملستقبل أفضل!

تحتوي مدرستنا الجديدة عىل قاعات وغرف دراسية مرشقة مجهزة بنظام للتهوية.  هناك "مجمع" حيث تجتمع الغرف املجموعات وغرف 

العمل وينظم نشاط ترفيهي مشرتك. متر جميع نشاطات املدرسة تحت نفس السقف. قاعة املوسيقى وقاعة الدراما، وقاعة الخزانات، وقاعة 

الرياضة ومطعم املدرسة جميعها يسهل الوصول إليها من قبل الجميع يف املدرسة.  لدينا طاه يقوم بإعداد الطعام، وهو ما يحسن من 

 مستوى الجودة واملذاق للوجبات املدرسية.  ساحة املدرسة جميلة وهي تحفز عىل اللعب والنشاطات الجسدية. تفضلوا لزيارتنا، 

وسنخربكم باملزيد.

قوانني القبول الصف التمهيدي

األولوية لألشقاء، األطفال من الصنف التمهيدي ملدرسة Magnetica، ثم الئحة االنتظار

www.magnetica.se ،الطلب يقّدم عرب موقعنا

Grimstaskolan
يكتسب التلميذ لدينا معارف وتجارب تفيده يف دراسته مستقبالً وطوال 

حياته. إسرتاتيجية مدرسة Grimstaskolan واملدارس الحكومية – جميع 

األهداف – تقوم عىل متكني جميع التالميذ من تطوير طاقاتهم الكامنة. 

نعلم أن الجميع متميزون ومختلفون، نعلم أن الجميع لديه القدرة، نعلم 

أن املجموع واالرتباط ينتج أموراً مفيدة، ونعلم أن توفري الهدوء للعمل 

والعالقات الجيدة يوجد بيئة دراسية جيدة. إنطالقاً من الخطة التعليمية 

وقانون التعليم نحافظ عىل اتصالنا بواقع الشباب، ونطور مهاراتهم يك 

ينجحوا يف حياتهم املهنية بقيم تقوم عىل املشاركة والشعور باملسؤولية.

نقوم بتطوير التعليم لدينا ومنهجيتنا بدعم من خربات مجربة وأبحاث عرصية. 

نتبنى األشياء املنتجة ونسري عليها. يشارك املدير واملعلمون يف املرشوع الحكومي 

لرفع املستوى التعليمي يف مواد الرياضيات والقراءة والكتابة.

صفوفنا املتجانسة بشكل جيد وجهودنا القيمية توفر األمان والهدوء الدرايس. 

نقابل كل تلميذ يف مستوى حاجاته، ورغباته وتوقعاته يف تعاوننا مع بعضنا البعض. نحاول دوماً أن مننح التالميذ املساعدة التي يحتاجونها يف الصف 

العادي، لكن عند الحاجة ميكن أن يتم التدريس يف مجموعات صغرية. متلك مدرستنا كل ما تحتاجه أي مدرسة مثل عيادة التالميذ، املعلمون 

املختصون، وقاعات لجميع املواد، ومكتبة ممتعة. ميتلك جميع املوظفني الثابتني يف املدرسة املؤهالت الالزمة للتدريس. لدى تالميذنا املجال للقيام 

بالنشاطات الجسدية أربع مرات أسبوعياً. للتلميذ أن يختار ما يريده من النشاطات املختلفة والشيقة، ولديه املجال ليك يتعمق ويقوي قدراته يف املواد 

األخرى.  تتمتع مدرسة Grimstaskolan بنسبة عالية من التطور اإليجايب واملنتج، وتقوم بجهود تنموية فاعلة وناجحة. 

تالميذنا يكونون عىل أتم االستعداد حني يغادروننا لاللتحاق باملدرسة الثانوية.

لقاء استعالمي
الثالثاء يف ٢4 يناير الساعة ٠٠.١9–٢٠.٠٠

املدارس الحكومية، املراحل 6ـ9

املدير 
Johnny Wahlund جوين فالوند

عنوان الزيارات
 Vårvägen 1

19464 Upplands Väsby

التلفون
٠8–٥9٠9٧٣٢8

الربيد اإللكرتوين
grimsta@upplandsvasby.se

موقع الشبكة
upplandsvasby.se/grimstaskolan

لقاء استعالمي
الخميس يف ١٦ فرباير الساعة ١٧.٠٠ـ٣٠.١9

يتوىل املربون وإدارة املدرسة االستقبال للتحدث إليكم 

وتزويدكم باملعلومات

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ 5

املديرة 
 Sofia Tunell صوفيا تونيل

عنوان الزيارات
Eddavägen 1

19463 Upplands Väsby

تلفون نائبة املديرة
٠8–٥١٠٦٧٧٠١

الربيد اإللكرتوين
info@magnetica.se

موقع الشبكة
magnetica.se
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Runby skola
نحن نسعى بشكل هادف لتحقيق أفضل النتائج املعرفة لدى كل تلميذ. نبدأ 

ببذل الجهود املكثفة مبكراً منذ السنة األوىل، حيث نركز عىل القراءة والكتابة 

والرياضيات عند الحاجة بحيث يحقق التلميذ األهداف املقررة.  نحن عىل 

يقني بأن كل تلميذ لديه القدرة عىل النجاح، ولذلك فنحن ال نستسلم. نال 

معلمونا جوائز من األكادميية العلمية امللكية لجهودهم يف دعم التالميذ يف 

مرحلة مبكرة يف مادة الرياضيات.

توفر مدرسة Runby جميع املراحل الدراسية من الصف التمهيدية إىل الصف 

الـ 9. ولذلك نحن عىل ثقة بأن جميع التالميذ يحصلون عىل الدعم والتنمية 

املعرفية التي يستحقونها. يتمتع املعلمون لدينا بالخربة والكفاءة واملحبة 

والقدرة عىل التعاون داخل املجموعات وفيام بينها. 

نهتم يف مدرسة Runby باألمور الصحية أيضاً. الحياة يف الهواء الطلق والتوعية 

الصحية والتامرين الرياضية هي جزء من النشاط اليومي. نحن نعلم أن ذلك 

يساهم يف رفع املستوى الدرايس ويوجد ظروفاً تنموية جيدة. إن األطفال 

الذين ميارسون النشاط الجسدي والتامرين الجامعية، والتدريب املنسق 

وميلكون الوعي الغذايئ يسهل عليهم اكتساب املعارف والحفاظ عىل صحتهم 

ليك ينموا جيداً طوال حياتهم.

تقع املدرسة مبحاذاة الغابة وممر للركض، ونحن نقيض وقتاً كبرياً يف الهواء الطلق وسط محيط من الطبيعة الجميلة. نعطي كل تلميذ 

برنامجاً ثابتاً: بدءاً من مخطط للنشاط الجسدي يف الصف التمهيدي والنشاطات يف الهواء الطلق كل أسبوع، إىل شهادة يف اإلسعافات األولية 

يف الصف الـ 9.  

يوجد يف مدرسة Runby ثالثة أقسام للنشاطات الرتفيهية. يجري تنظيمها ملختلف الفرق يف املدرسة. يتواجد موظفو الرعاية الرتفيهية يف 

الصفوف أثناء دوام املدرسة، وهو ما مينح األمان للتالميذ طوال النهار. يستمر التالميذ يف تنمية مهاراتهم واكتساب املعرفة داخل قاعات 

الصفوف ويف الهواء الطلق يف الطبيعة الجميلة.

 Sandbergska
الكفاءة

 مدرسة الكفاءة Sandbergska Competens هي مدرسة خاصة تتوفر فيها 

قاعات مرشقة ورفيعة وسط مدينة أبالندس فاسبي Upplands Väsby. نعمل يف 

غرفة الصف األساسية يف بيئة هادئة ومريحة، توفر الهدوء وتحفز الرغبة للتعلم. 

هدفنا أن نصبح مدرسة توفر لكل تلميذ فيها أساساً متيناً لبناء مستقبل زاهر. 

مدرسة يكتسب فيها التلميذ مهارات أساسية، وحيث يكون اكتساب املعرفة 

أمراً ممتعاً، ومكان آمن يتسم بالهدوء. مدرسة "يدغدغ" كل نشاط فيها مشاعر 

التالميذ يك يزيد إقبالهم عىل التعلم.  تهدف مدرسة Sandbergska ألن تصبح 

.Väsby أفضل مدرسة يف فاسبي

األولوية: نركز يف مدرسة Sandbergska Competens عنايتنا واهتاممنا يف كل 

تلميذ! نحن ننصت لكل فكرة أو مقرتح ونرغب بأن يشارك كل تلميذ ليؤثر يف 

أوضاع املدرسة. نحث أيضاً تالميذنا عىل اكتساب املعارف وأخذ زمام املبادرة 

واملشاركة بحامس، وأن يقوموا برتجمة أفكارهم لتصبح حقيقة. يجب أن ينظر 

التلميذ إىل املدرسة عىل أنها: "مدرستي" وأنني أعلم ما يحدث فيها. ليك يؤمن 

الطفل/التلميذ باملشاركة ويتمكن من التأثري، فمن املهم أن تكون املدرسة منفتحة. ينبغي أن يكون من السهل الوصول إىل غرفة املوظفني وإىل 

املوظفني، كام يجب أن يكون سهالً للتالميذ أن يلتقوا بهم مبارشة ملناقشتهم يف األمور، أو تقديم املقرتحات أو التأثري يف مجريات األمور. 

التعليم: نحن مدرسة صغرية تحتوي عىل صفوف من التمهيدي إىل الصف الـ 9. لدينا صف لكل مرحلة عمرية ونعرف أسامء بعضنا البعض. 

وليك نضمن املستوى العلمي لدى التالميذ لدينا، نضع ٢4 تلميذاً فقط يف كل صف كحد أقىص. ونحن نعترب أن هناك فائدة كبرية لكوننا 

نستطيع أن نتابع التطور املعريف للتلميذ من الصف التمهيدي إىل مرحلة الصف الـ 9. وذلك ميكننا من العمل عىل املدى البعيد مبستوى عاٍل 

من الطموح وتحقيق مستوى عاٍل من تنمية املعارف. نعمل بجد ليك يحقق جميع تالميذنا األهداف املقررة ملود الرياضيات، واللغتني السويدية 

 واإلنجليزية. إحدى الطرق التي نستخدمها لتحقيق ذلك هي منح التالميذ أوقات دراسية أطول يف هذه املواد، وذلك يف مرحلة مبكرة من 

الصف التمهيدي.  

النظرة املستقبلية: هناك تطور رسيع يحدث يف املجتمع اليوم. ما هي الكفاءات التي سيجري الطلب عليها يف سوق العمل مستقبالً؟ نقوم 

بتجهيز جميع التالميذ بجهاز آي باد/حاسوب أثناء دراستهم لدينا. وستكون هذه األجهزة جزءاً طبيعياً يف الدراسة. يدرس تالميذنا مثالً اللغة 

الصينية كلغة اختيارية، ونحن نفسح املجال للتالميذ للمشاركة يف الجوائز الدولية يف السنوات الدراسية ٧–9.

لقاء مفتوح
الخميس يف ١٦ فرباير الساعة ١٧.٠٠–٣٠.١9

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ 9

املديرة
Eva Svensson إيفا سفينسون

عنوان الزيارات
Johanneslundsvägen 3

 19461 Upplands Väsby

تلفون املديرة
٧٧–٠٧٠4٦448

الربيد اإللكرتوين
 eva.svensson@sandbergska.se

موقع الشبكة
sandbergskacompetens.se

لقاء مفتوح
الخميس يف ١4 فرباير الساعة ١٧.٠٠–٠٠.١9

سيتواجد املوظفون يف مختلف األقسام ليك يرشدوكم 

 ويجيبوا عىل أسئلتكم. لقاء استعالمي يف "املربع" 

الساعة ٠٠.١8

مدرسة حكومية، املراحل إىل الصف الـ 9، إضافة إىل 

مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة

املديرة
Gabriella Brundin جابريلال بروندين

عنوان الزيارات
،Lövstavägen 1

19447 Upplands Väsby

التلفون
٠8–٥9٠9٧٣٥٠

الربيد اإللكرتوين
runbyskola@upplandsvasby.se

موقع الشبكة
upplandsvasby.se/runbyskolor
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Sverigefinska skolan
تقوم املدرسة السويدية – الفنلندية Sverigefinska بتنمية اللغتني لدى 

التالميذ ومتكنهم من اكتساب اللغتني الفنلندية والسويدية بشكل إيجايب. 

نّوجه التالميذ ليك يتعلموا لغة عرصية، يف اللغتني السويدية والفنلندية، 

من خالل استخدام كال اللغتني يف التدريس. نستخدم مناهج هادفة لتنمية 

املهارات اللغوية والعلمية. 

تقدم املدرسة الدعم لكل التالميذ ليك يقدموا أفضل ما لديهم وفق 

إمكانيتاهم.

ينشأ تالميذنا ليكونوا مواطنني متسامحني يف مجتمع متعدد الثقافات، 

 وهدفنا أن نوجد نظرة عاملية لديهم.  يصبح تالميذنا ثنائيي 

 الثقافية، وثنائيي اللغة، ومبدعني ومتسامحني وفضوليني ولديهم 

ثقة بأنفسهم. 

 Routsinsuomalain koulo edistää lasten kaksikiel ja mahdollistaa positiivisen samaistumisen suomalaiseen ja

 ruotsalaiseen kulttuurin. Kätämme sekä äsuomea että ruotsia opetuskielinä, mika vahvan kielitaidon. Käytämme seäk

suomea eät truotsia opetuskielinä,ä maik takaa vahvan kielitaidon.

 joulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien edellytsystensä mukaisesti.

 Luomme yhteistyölla rauhallisen, turvallisen ja selkeän oppimisympäristön, jossa vallitsee työrauha ja työnilo.

 Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia ja toimintamme pyrkii avaamaan

 heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia,

 uteliaita ja heilla on hyvä äitsetunto.

لقاء استعالمي
الثالثاء يف ٧ فرباير، الساعة ٠٠.١8–٠٠.١9

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ 9

املديرة
 Majla Vola مايال فوال

عنوان الزيارات
Ryttargatan 275

19471 Upplands Väsby

التلفون
٠8–٥9٠8٠99١

الربيد اإللكرتوين
skolan@sverigefinskaskolan.se

موقع الشبكة
sverigefinskaskolan.se

Söderviksskolan
شعار مدرسة Södervikskolan هو اإلرادة والجرأة! كتلميذ يف مدرسة 

Södervikskolan ستتعلم وتكتسب الثقة مبقدراتك الشخصية.

تستطيع يف مدرسة Södervikskolan أن تبدأ نهارك مبامرسة الرياضية 

 الصباحية. ميكنك مامرسة كرة اليد وكرة السلة وكرة القدم وكرة املرضب 

أو الرقص مع مدربني محرتفني. ونقدم بعدها طعام الفطور وتبدأ 

الدروس عند الساعة 9.٠٠. وببداية كهذه تكون قد منحت نفسك افضل 

اإلمكانيات ليك تركز عىل دراستك.

األمور الصحية لها أولوية لدينا، ولذلك تعترب النشاط الريايض والطعام 

الصحي أموراً أسياسية. إال أنه من املهم أيضاً أن يتمتع التلميذ ويشعر 

باألمان يف مدرسته. إضافة إىل معلميك، يوجد لدينا مدرب يف التنمية 

الذاتية، ومراقب حكومي وناظر املدرسة، حيث ميكنك االتصال بهم 

طوال اليوم.

نتعاون مع منظمة Mentor Sverige، وهي توفر لك مرشداً شخصياً من سوق العمل ليقدم لك الدعم يف التطوير الذايت. 

 ومن املجاالت التي نوليها أولوية الريادة األعامل واإلبداع. ويتوفر لدينا قاعات خاصة للمختربات والنجارة والتصوير واملوسيقى 

واستوديو للتسجيل.  

حني يشعر املرء بالراحة ويطلق إبداعاته، ستفتح له جميع املجاالت ليصل إىل أبعد مدى يريده يف تعليمه املدريس ويف حياته.

لقاء استعالمي
الثالثاء يف ٧ فرباير الساعة ٣٠.١8–٢٠.٠٠

مدرسة خاصة، املراحل 6–9

املديرة
Anitta Bondesson–Berglund أنيتا بونديسون بريجلوند

عنوان الزيارات
Södervikvägen 1

19457 Upplands Väsby

التلفون
٠8–4١٠٦٢9٥٠

الربيد اإللكرتوين
info@sodervikskolan.se

موقع الشبكة
sodervikskolan.se
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Vikskolan
املدرسة الصغرية ذات اإلمكانيات الكبرية!

 

مربون ذوو كفاءة علمية ومتحمسون يرعون "طفلك" بجد واهتامم	 

 جهاز آي باد بوصفه "أداة" يف التدريس ستحصل عىل جهاز آي باد 	 

)اللوح التعليمي( لخاص بك من الصف الـ ٣

تتكون املجموعات الدراسية من حوايل ٢٠ تلميذاً	 

وقت أكرث لدراسة املواد الرياضيات/اللغة الرنوجية والسويدية  	 

وثائق واضحة تصف ما يكتسبه التالميذ معارف وتطور 	 

نتعاون مع املركز الوطني Nationalt Centrum بخصوص الرياضيات	 

نشاطات دارة الرعاية الرتفيهية مفتوحة للتالميذ يف املراحل 4–٦	 

معلمون رائدون يف اللغة السويدية والرياضيات، والعلوم الطبيعية ومعلمون  

مختصون يقومون بتطوير ورفع مستوى التعليم. تعاون الفريق ويتحمل 

مسؤولية تدريس التالميذ وازدهارهم طوال اليوم، "جميع التالميذ هم 

تالميذ الجميع". يبدأ التالميذ الغار يومهم يف جامعات طالبية تتكون من 

حوايل ٢٠ تلميذاً ملنحهم آماناً وإنشاء رفقة نظري أعامرهم. يتكون من 

الفريق مجموعات دراسية/مجموعات طالبية تجعل التالميذ يعملون غالباً 

يف  أطر أصغر بحيث يجري تحفيزهم إىل أقىص حد حسب قدراتهم. يلتقي 

أولياء األمور واملوظفون يف املجلس الطاليب ملدرسة Viksolan للعمل سوياً ملا فيه مصلحة التالميذ. 

قوانني القبول الصف التمهيدي

أولوية األشقاء، الصفوف التمهيدية ملدرسة Magnetica، مدة االنتظار قوانني القبول الصف ٦: تالميذ مدرسة Vikskolan، أولوية األشقاء، 

مدة االنتظار.

الطلب

 www.magnetica.se عىل الشبكة Magnetica يتم تقديم الطلب عرب موقع

Vittra Väsby
تتيح مدرسة Vittra Väsby املجال لجميع التالميذ  لتنمية قدراتهم واختبار 

حاجاتهم وإمكانياتهم، والتعرف عىل رغباتهم وأن يقبلوا برسور عىل تعلم أشياء 

جديدة.  هدفنا هو تقديم تعليم ممتع ومشوق وذي جودة رفيعة يف بيئة 

دراسية هادئة وآمنة. 

قيمنا األساسية هي تحمل املسؤولية واملشاركة والوضوح، وهي بارزة يف نشاطاتنا 

وظاهرة يف األعامل اليومية من املنهجية الشفافة واملشرتكة ملوظفينا املتحمسني، 

وقواعد النظام الواضحة لدينا وبنيتنا التنظيمية.

ميلك التالميذ لدينا املجال لتنمية مهاراتهم وقدراتهم املهمة لحياة غنية بالتقدم 

يف األلفية الجديدة. 

 ننطلق يف تعليمنا من الحاجات الفردية للتالميذ، وقدراتهم وخرباتهم، ومن خالل دمج املواد نبني الصورة الكاملة والسياق املطلوب للتالميذ.  

نعمل عىل تنمية كل تلميذ من خالل ثالثة جوانب: املعرفة، والتعليم والتطوير الذايت. 

مهمتنا هي أن ينشأ تالميذنا ليصبحوا أفراداً آمنني مستقلني، لديهم الوعي عىل ذاتهم وماذا يريدون، ويتحملون مسؤولية أنفسهم وبعضهم 

البعض واملجتمع الذي نعيش فيه. نريد أن نساهم يف مجتمع قوي يتحمل أفراده املسؤولية ويتخذون خيارات مستقلة. 

لقاء استعالمي
الخميس يف ١٦ فرباير الساعة ٠٠.١8–٠٠.١9

لقاء مفتوح 
الجمعة يف ١٧ فرباير الساعة ٠٠.9–١٠.٣٠

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ 9

املديرة
 Anna Cederwall آنا سيدرفال

الناظرة
Ritva Göransson ريتفا جورانسون

عنوان الزيارات
 Drabantvägen 3–5

19470 Upplands Väsby

التلفون 
٠8–٥94٢١٣٦٠

الربيد اإللكرتوين
vasby@vittra.se

موقع الشبكة
vittra.se/Våraskolor/Stockholmnorr/Väsby 	القدرة عىل حل املشاكل

املهارات الرقمية	 

القدرة عىل املبادرة	 

املهارات االجتامعية	 

االطالع الثقايف 	 

القدرة اإلبداعية	 

املدرسة مفتوحة طوال اليوم
 األربعاء يف ١٥ فرباير. بني الساعة  بني الساعة ١٧.٠٠ 

و١9.٣٠ سيتواجد املربون والتالميذ وإدارة املدرسة يف مبنى 

االستقبال لتزويدكم باملعلومات والتحدث إليكم.

مدرسة خاصة، املراحل إىل الصف الـ 9

املديرة
 Annika Gustafson آنيكا جوستافسون

نائبة  املديرة
Silav Amedi سيالف أميدي

عنوان الزيارات
Viravägen 4

19455 Upplands Väsby

تلفون نائبة املديرة
٠8–٥١٠٦٧٧4١

الربيد اإللكرتوين
info@magnetica.se

موقع الشبكة
magnetica.se
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Väsby skola
مدرسة حكومية، املراحل إىل الصف الـ 9

تتمتع مدرسة Väsby مبستوى علمي رفيع وهي ترحب بجميع التالميذ من 

الصف التمهيدي إىل الصف الـ 9. وتقع املدرسة يف مركز املدينة وتحيط بها 

شبكة مواصالت جيدة. تعترب إجراءات السالمة واملشاركة جزءاً مهامً من العمل 

اليومي يف مدرسة فاسبي Väsby، وهي سامت راسخة يف نشاطاتنا.

يستخدم اللعب لصفوف األعامر الصغرية منهجية يف التعليم لتحفيز مهارات 

التالميذ االجتامعية والجسدية والحسابية واللغوية.  يتم تدريس التالميذ 

لدينا من قبل موظفني ذوي كفاءة وجميع حصصنا الدراسية يديرها معلمون. 

نستخدم جهاز الـ آي باد والحواسيب، ونوفر لجميع التالميذ يف مراحل الصفوف 

من ٧–9 استعارة حاسوب خاص الستعامله يف املنزل. نقدم مساعدة إضافية يف 

الوظائف املدرسية يف فرتة بعدة الظهر عدة مرات يف األسبوع.  لدينا صفوف 

مجهزة باألدوات الالزمة، وقاعات خاصة وبيئة خارجية مالمئة للتدريس. 

لدينا ملراحل الصفوف من 4–9 عدة أقسام ميكن االختيار بينها:

الصف العادي هو للتالميذ الذين يحبون التصوير والرياضة والصحة. تتكون 

  .Multimedia مادة التصوير من أعامل الرسم والتصميم والوسائط املتعددة

وينظم يف ختام السنة الدراسية معرض بالتعاون مع القاعة الفنية التابعة لبلدية 

فاسبي Väsby. إن اختار التلميذ بدالً من ذلك قسم الرياضة والصحة، فسيتمكن من مامرسة أنواع الرياضة املختلفة، بالتعاون مثالً مع اتحاد 

الرياضة السويدي.  

الصف املوسيقي يعني أن يغني التالميذ كثرياً ويجربوا اآلالت املوسيقية املختلفة ويشاركوا يف مختلف االحتفاالت املوسيقية. وتتلقى 

الصفوف املوسيقية التابعة للبلدية الدروس يف مدرسة فاسبي Väsby. ليك تلتحق بالصف املوسيقي ينبغي تتوفر لديك الرشوط املوسيقية 

الكافية. يتم ذلك من خالل اختبار القبول.

الصف العلمي هو للتالميذ الفضوليني ملعرفة كل يشء من أصغر ذرة إىل الفضاء الواسع. حيث يجري االشتغال كثرياً باألمور العملية 

والتخصصات املتعددة. يتم الرتكيز أثناء العمل  عىل املناهج العلمية، والتفكري النقدي والطرق املختلفة يف االستنتاج.

اقرأ املزيد عن صفوفنا التمهيدية و دار الرعاية الرتفيهية واملالمح الرئيسية ملؤسساتنا عىل موقع الشبكة.

لقاء استعالمي ولقاء مفتوح
الثالثاء يف ٧ فرباير، الساعة ١٧.٣٠–٠٠.١9

مدرسة حكومية، املراحل إىل الصف الـ 9

املديرة 
 Hanna Thunholm Andersson هانا تونهومل أندرسون

نائبة املديرة
Ola Fjällborg أوال فيلبورج

Helene Ohlsson هيلينه أوهلسون

عنوان الزيارات
Skolvâgen 11

19476 Upplands Väsby

التلفون
٠8–٥9٠9٧٣4٦

الربيد اإللكرتوين
vasbyskola@upplandsvasby.se

موقع الشبكة
upplandsvasby.se/vasbyskola
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 Upplands Väsby املدارس االبتدائية يف أبالندس فاسبي
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Prästgårdsmarken

Runby

Vilunda

Skälby

Väsby centrum

Odenslunda

Frestaby

Bredden

Smedby

Bollstanäs
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