Vasalundsskolan
Fler språk...Fler möjligheter

2020- 2019 طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻌﺎم

Inskrivningsansökan för år 2019/2020

ALLA UPPGIFTER PÅ BLANKETTEN ANVÄNDS I VÅR DATAHANTERING FÖR SKOLANS RÄKNING.

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

A. Elevuppgifter (  ة/)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
Förnamn () اﻻﺳﻢ:
Födelseort (  ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة:)

Efternamn ()اﻟﻠﻘﺐ:
Personnummer ( )اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ:
Adress ()اﻟﻌﻨﻮان::
Postnummer/ort (  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪي:)
Moders namn & personnummer (  اﺳﻢ اﻷم واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ:)
Faders namn & personnummer (  اﺳﻢ اﻷب واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ:)
Moders e-mail (  اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻸم:)
Faders e-mail (  اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻸب:)
Föräldrars ursprungsländer (  اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ:)
När kom ni till Sverige?(  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﺴﻮﯾﺪ:)

Telefon :
Telefon :

B. Information om barnets skolgång ()ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ:
Tidigare skola:
: المدرسة السابقةTidigare årskurs ()اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ:
Önskad klass ()اﻟﺼﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﯿﮫ:
Modersmål ()اﻟﻠﻐﺔ اﻷم:
När började eleven skolan i Sverige? (ة إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ/)ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮل اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ:
Följer eleven speciell undervisning i vissa ämnen? JA □ NEJ □ة دروس ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺎ ؟/)ھﻞ ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
Om ja, i så fall i vilka ämnen ( ﻓﻲ أي ﻣﻮاد،?)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌﻢ
Behov av fritidsomsorg efter skoltid? JA □ NEJ □ ة ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪوام ﻓﻲ ﻗﺴﻢ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟/ھﻞ اﻟﺘﻤﻠﯿﺬ
Om ja, datum och tid under dagen?(  ﻓﻲ أي ﺗﺎرﯾﺦ و أي وﻗﺖ ﺧﻼل اﻟﯿﻮم؟،)ﻧﻌﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻌﻢ
C. Medicinska upplysningar ( )ﻣﻌﻠوﻣﺎت طﺑﯾﺔ
Är barnet 5,5 års vaccinerad ( ﺳﻨﻮات و ﻧﺼﻒ5 ة اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﺮ/ ?)ھﻞ أﺧﺬ اﻟﺘﻤﻠﯿﺬJA □ NEJ □
Vilken BVC tillhörde barnet (?)اﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮫ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
Ev. överkänslighet/ sjukdom (ة ﺑﻣرض ﻣﻌﯾن أو ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ/ة ﻣﺻﺎب/?)ھﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ

(t.ex. allergiska reaktioner, epilepsi, diabetes mm  وﻏﯿﺮھﺎ.... اﻟﺴﻜﺮ،  اﻟﺼﺮع، )ﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
Ev funktionsnedsättning (( ?)اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔt. ex. nedsatt syn, hörsel, känsel eller rörelseförmåga mm ،  ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻤﻊ،ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺼﺮ
) اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﻌﻮرﯾﺔ أواﻟﺤﺮﻛﯿﺔ

Övrig information ()ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى:

(t.ex. mediciner, särskild kost mm  أﻛﻞ ﺧﺎص أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ،)ﻣﺜﻼ أدوﯾﺔ

Datum: ……/……-2019

 التاريخFöräldrarnas underskrift ()ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ:

Skolans anteckningar
Intagen:
□ Årskurs och klass:
Väntelista: □
Rektor:

ﻣﺨﺼﺺ ﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
Ej intagen: □
Anledning:
Datum: ……/……-2019

Övrigt:
Vasalundsskolan: Postadress: Bror Engkvists gata 31, 254 59 Helsingborg
Rektor: 042-125 126
Tel: 042-125 125
Mobil: 073-9347657
E-mail: info@vasalundsskolan.se Hemsida: www.vasalundsskolan.se yassine.yassine@vasalundsskolan.se

