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قم بزيارتنا!
عنوان الزيارة:

Tingvallavägen 33 2tr
461 32 Trollhättan

عنوان الزيارة:
Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16

461 43 Trollhättan
هاتف. 95 79 0520-49، 96 79 49 

إتصل بنا!
موظفة مكتب الخدمات:

  نينا بيوركلوند، هاتف 92 78 0520-49
nina.bjorklund@trollhattan.se :الرببد األلكرتوين

مديرة مصلحة:
صوفيا بروباري، هاتف. 77 73 0520-49 

carina.halvorsen@trollhattan.se :الربيد األلكرتوين

مديرة املنطقة:
     بريغيتا لوندسكوغ، هاتف 50 64 0520-49 

birgitta.lundskog@trollhattan.se :الربيد األلكرتوين

 إقرأ املزيد حول فالكومسنت )الرتحاب( عىل
www.valkomsten.se

www.valkomsten.se



لفالكومسنت الذهاب 
يوجد فالكومسنت يف مبنى مدرسة لريفوغلسكوالن 
 Östra Skolområdet يف أوسرتا سكول أومرودت
يف ترولهاتان. يقدم فالكومسنت خدمة نقل التالميذ 

الذين هم بحاجة لذلك.

التسجيل
يتم اللقاء األول للتلميذ يف فالكومسنت عرب زيارة 

يقوم أثناءها الرتبوي االجتامعي بإستعراض 
النشاط. يحصل التلميذ و ويل أمره من خالل 
الزيارة عىل املعلومات و عىل إمكانية التعود 
عىل بيئة املكان و األصدقاء كام ميكنه طرح 

األسئلة  املتعلقة ببداية الدراسة. يبدأ التلميذ يف 
فالكومسنت  يوم اإلثنني الذي ييل يوم اللقاء.

عملية املسح و الدراسة
يعمل يف فالكومسنت مدرسون أوائل و مدرسون 

و موجهون دراسيون و تربويون إجتامعيون و 
ممرضات مدرسيات. تقوم املمرضة املدرسية يف 

فالكومسنت بلقاء التلميذ للقيام بفحص صحي و 
مقابلة صحية متهيدية. تم اثناء فرتة التواجد يف 

فالكومسنت بالقيام بعمل مسح و دراسة لخلفية 
التلميذ و مكامن قوته و هواياته و قدراته. يتم 
القيام بعملية املسح و الدراسة بإستخدام أقوى 

لغة يتقنها التلميذ. تصبح الدراسة بعد ذلك 
أساسا لتكييف الدراسة  تبعا لظروف

 و إحتياجات التلميذ.

تقوم فالكومسنت بالتوازي مع الدراسة بالقيام 
بالتدريس عرب متهيد للمواد و متهيد للمجتمع. 

فالكومسنت )الرتحاب(- 
جديد يف املدارس السويدية!

اإلستمرار يف الدراسة
ترسي يف السويد و أيضا يف ترولهاتان حرية إختيار 

املدارس مام يعني أنه يحق لكل تلميذ إختيار 
مكانه يف املدرسة التي يختارها.

لكل تلميذ مكان مضمون يف مدرسته األساسية 
أي يف املدرسة األقرب للمنزل. تقوم بقية املدارس 

بإستقبال التالميذ طاملا كان هناك مكان لهم.

ميكنك قراءة املزيد حول حرية إختيار املدرسة 
و القواعد املنظمة لذلك عىل موقع مدينة 

www.trollhattan.se :ترولهاتان

كام يوجد عىل موقع ترولهاتان املزيد من 
املعلومات حول املدارس يف ترولهاتان و مكان 

وجودهم و طريقة عملهم.

عندما يبدأ التلميذ يف املدرسة فإن املوظفني يف 
فالكومسنت يتصلون باملدرسة للبدأ بتسليم املسح 
و الدراسة و الفحص الصحي. تقوم املدرسة التي 

يلتحق بها التلميذ بالتخطيط لكيفية 
اإلستمرار يف الدراسة للتلميذ إنطالقا 

من املسح و الدراسة.

فالكومسنت هو وحدة اإلستقبال التابعة ملدينة 
ترولهاتان املخصصة للتالميذ الجدد يف املدارس 

السويدية. الهدف من وراء فالكومسنت هو أن يحصل 
كل التالميذ الوافدين حديثا للبلد عىل بداية مدرسية 

جيدة يف ترولهاتان. يقوم املرشفون يف فالكومسنت 
بدراسة خلفية كل تلميذ و مكامن قوته و هواياته 
و قدراته. تصبح هذه الدراسة بعد ذلك أساسا 
لتكييف الدراسة إنطالقا من إحتياجات 

التلميذ.


