Warenbergsgatan 5

التوزيع على الصفوف
بعد عملية اإلستقصاء سيتم توزيع الطالب على صفوف  .عملية التوزيع ستتم بعد حوالي االسبوعين  .بعد
ذلك يستطيع الطالب أن يبدأ بالذهاب إلى المدرسة العادية بدوام جزئي أو كلي .أو تتم عملية التعليم في
 Mottagningsenhetenإن دعت الحاجة.

التعليم في Mottagningsenheten
إن التعليم المقدم في  Mottagningsenhetenيتبع المنهج السويدي المعتمد في جميع المواد الدراسية.
الهدف هو أن يحصل الطالب بأسرع وقت ممكن على المعرفة و المهارات الكافية لتؤهله لمتابعة تعليمه في
صفه االعتيادي في إحدى مدارس . Falköping

متابعة التعليم
عندما يكون الطالب مستعداً لمتابعة تعليمه في الصف االعتيادي ستقوم المدرسة المستقبلة بإجراء دراسة
إستقصائية معمقة لتهيئة العملية التدريسية بناء على احتياجات الطالب .

للتواصل
العنوان :
Mottagningsenheten
Warenbergsgatan 5
521 35 Falköping

رقم الهاتف :
0515-88 64 00

أهالً وسهالً بكم إلى Mottagningsenheten
 Mottagningsenhetenهو مركز تابع لبلدية  Falköpingللطالب الجدد في المدارس السويدية .هدف
المركز هو أن يحصل الطالب الوافدين حديثا ً على بداية دراسية جيدة في . Falköping
في  Mottangningsenhetenنستقصي عن خلفية الطالب الدراسية  ،نقاط القوة لديه  ،اهتماماته و قدراته.
ثم تُستخدم هذه المعلومات لتهيئة الطالب للمراحل الدراسية القادمة بناء على احتياجاته.
بعد عملية االستقصاء سيتم توزيع الطالب على الصفوف ومن ثم وبناء على نتائجهم يتابعون الدراسة في
المدارس العادية .ومن الممكن أن يتم ذلك بدوام جزئي أو كلي في الصفوف العادية أو يتابعون تعليمهم في
.Mottagningsenheten

كادر المركز
يوجد في  Mottagningsenhetenمدير للمركز  ،المعلمين  ،مدرس خاص  ،مستشار صحي للطالب ،
ممرضة مدرسية  ،مرشد إجتماعي باإلضافة إلى مساعد لغوي للغات العربية و الصومالية.

التسجيل
عملية تسجيل الطالب ستتم قبل ظهر اإلثنين من كل أسبوع في مبنى  Mottagningsenhetenالواقع في
 .Warenbergsgatan 5وستتضمن مقابلة تسجيل ثم جولة في المركز حيث ستتاح الفرصة للطالب ليتعرف
على المرافق  ،العاملين و زمالء الدراسة .لعملية التسجيل يجب أن يكون مع الطالب وثيقة الهوية الشخصية
و أي ورقة من مصلحة الهجرة .عادة يبدأ الطالب دوامه يوم اإلثنين التالي لعملية التسجيل.

عملية اإلستقصاء
خالل أول زيارة لـ  Mottagningsenhetenستتم أول عملية إستقصاء أساسية عن الخلفية الدراسية للطالب
و معارفه  .إن عملية اإلستقصاء ستكون أساس لعملية التخطيط المستقبلية لتعليم الطالب .

Mottagningsenheten
 لكل من هو جديد في المدارس السويدية-

Mottagningsenhetens personal: Mohammad Rahal, Hassan Boodaaye, Kristian
Karlsson Ståhl, Ida Carlgren, verksamhetschef Kaj Kaufeldt, Annelie Jonsson,
Camilla Bergström, Britt-Louise Norlander Lundin och Per Linderoth.

