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عزيزي ولي أمر الطفل،

. متتطلع إلى الترحيب بك ونحنقريبا في المدرسة،  سيبدأ طفلكاآلن 

اختيار المدرسة
 Kalvebod Fælled”مدرسة    تُعتَبر، حيث  (Ørestad)طفلك يقيم في المنطقة التعليمية المشتركة في "أوريستاد"  

Skole”  ومدرسة ،”Skolen på Hannemanns Allé”    ومدرسة”Ørestad Skole”    هي المدارس التابعة
إذا  فضمن المنطقة التعليمية المشتركة.    في إحدى المدارس الواقعة  لطفلكللمنطقة التعليمية. وهناك دائما مقعد مضمون  

مدارسبطفلك    يلتحق  ترغب في أنكنت   ك  ذكر رغباتعليك أثناء التسجيل  المشتركة، فيجب    التعليميةمنطقة  ال  إحدى 
عن المنطقة التعليمية المشتركة على   بالنسبة للمدارس المفضلة لديك حسب األولوية. يمكنك قراءة المزيد 

oerestad-skoledistrikt-https://www.kk.dk/faelles .

ة أخرى  ي مدرسة  هناك حرية اختيار المدرسة في الدنمارك. لذلك، يمكنك أيضا أن تختار تسجيل طفلك ف   تلك   غيرعام
إال في حالة توافر مقاعد    أخرى  مدرسة  في  مكانًا  طفلك  يُمنح. ولن  المشتركة  التعليمية  لمنطقةالموجودة في ا   المدارس

غرة هناك.  شا

في    حول  شيوًعا  األكثر  األسئلة  على  األجوبة  األمر  لزم  إذا  اقرأ   على   المدارسالتسجيل 
https://www.kk.dk/skoleindskrivning.  

لطفلك  ترفيهية مؤسسة/منشأة في مكانًا تريد كنت إذا ما اختر
مدرسة. وهناك دائما مقعد مضمون لطفلك في الم هاغن منشأة ترفيهية لكل  ة الترفيهية المرتبطة نشأتوجد في بلدية كوبن

مقعدً فيطفلك  سيبدأ  بالمدرسة التي   وإذا كنت تريد  وقت تسجيلك له في يجب عليك تسجيله في نفس  فا لطفلك،  ها. 
 .لمدرسةا

ة الترفيهية؟نشأتسجيل طفلك في المدرسة والم عليكمتى وكيف يجب 
ة الذاتية الرقمية   وهنا يجب عليك أن  www.kk.dk/skoleindskrivningالتسجيل يتم إلكترونيا عن طريق الخدم  .

ة الترفيهية.  نشأ، وما إذا كنت تريد مقعدا لطفلك في المبالنسبة ألي مدرسة تريد كرغبات تحدد

في الفترة ابتداءا من  تسجيل طفلك يمكنك
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هذا يتطلب أن يكون لديك نفس عنوان محل   ولكي يكون بإمكانك تسجيل طفلك في المدرسة والمؤسسة الترفيهية، فإن 
اإلقامة كما طفلك.

https://www.kk.dk/faelles-skoledistrikt-oerestad
https://www.kk.dk/skoleindskrivning
http://www.kk.dk/skoleindskrivning
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.المشتركة التعليمية المنطقة مدارس التواصل معنا في إحدى عندئذ  وإذا كنت بحاجة الى مساعدة لتسجيل طفلك، يمكنك

 سيبدأ في إحدى المدارس العامة في بلدية كوبنهاغن؟ يكن طفلك لمإذا 
هاغن، يجب عليكسيبدأ في إحدى المدارس العا  إذا لم يكن طفل هذه المعلومة باإلضافة   مة في بلدية كوبن عندئذ إدخال 

ة الذاتية: ة الخدم إلى السبب في منظوم
https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996.   

؟ خطاركيتم إسمتى 
هايةسيتم في   وسوف تصلكسك بالمدرسة التي  خطارإ  كانون الثاني/    ينايرشهر    ن طفلك.  إلى    يبدأ فيها  إما  رسالة 

) قع مور بع لرقميا  كصندوق kdr.rgeob االلكتروني    ( الصندوق  التي حصل  (e-Boks)أو  من المدرسة  وذلك   ،
.على مقعد دراسي فيها كطفل

، االحترام فائق بقبول تفضلوا

 مدرسة
Kalvebod Fælled Skole 

Else Alfeltsvej 2, 2300 København S 
هاتف:   90 69 56 82ال

kfs@buf.kk.dk 
https://kfs.aula.dk/

مدرسة
Skolen på Hannemanns Allé 

Ørestads Boulevard 218, 2300 København S 
هاتف:   90 69 56 82ال

sph@kk.dk
https://sph.aula.dk/

مدرسة
Ørestad Skole 

Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S 
هاتف:   10 23 30 35ال

oerestadskole@buf.kk.dk 
https://oerestadskole.aula.dk/
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