Koha për të zgjedhur shkollën!

Në vitin që fëmija juaj është gjashtë vjeç, ai / ajo është i mirëpritur të
fillojë në klasën parashkollore në vjeshtë. E re për këtë vit është se të
gjithë kujdestarët duhet të bëjnë një zgjedhje aktive të klasës
parashkollore. Risi për këtë vit është edhe ndryshimi në parashkollore të
detyrueshëme i cili hyri në fuqi më 1 janar 2018 (por aplikimi i parë të
bjerë semestrin 2018) dhe do të thotë se një fëmijë në parashkollore
duhet të shkojnë në shkollë(është obligative).
Të dy kujdestarët duhet të identifikohen dhe të bëjnë një zgjedhje aktive.
Aplikacioni nuk është i vlefshëm derisa të kemi marrë një nënshkrim nga
të gjithë kujdestarët. Nëse nuk bëhet zgjedhja aktive, administrata e
formimit do të ofrojë vendosje në bazë të afërsisë relative dhe, nëse është
e përshtatshme, të vendoset pasi nxënësit e tjerë të jenë vendosur në një
shkollë.
Zgjedhjet shkollore janë të hapura midis të hënës 20 Janarit në orën
08:00 dhe të hënën me 3 Shkurt në orën 17:00. Kur të hapen
zgjedhjet shkollore ju do të merrni një ftesë përmes emailit nëse keni
regjistruar informacionin tuaj të kontaktit nëpërmjet qendrës
parashkollore dhe qendrës së kohës së lirë,ose do të merrni një ftesë me
postë. Nuk mund të zgjedhësh parashkolloren ose të hyni ne rend para
se të hapet Webfaqja për regjistrimin shkollës. Dhe ju zgjidhni klasën
parashkollore përmes shërbimit tonë në internet për parashkollor, kohën
e lirë dhe shkollën: https://trelleborg.ist-asp.com.
Kur hyni në e-ID, do të shihni se në cilën shkollë i përkisni gjeografikisht.
Arsyeja për këtë është se kjo mund të ndikojë në të drejtën e fëmijës për
nxënësit. Sipas rastit shkollor, komuna vendase do të organizojë një
transport shkollore për ata nxënës që zgjedhin një shkollë komunale ose
të pavarur brenda komunës, ose një shkollë komunale në një komunë
tjetër, nëse kjo mund të ndodhë pa vështirësi organizative ose financiare
për komunën. Më shumë informacion në lidhje me Transportin e
shkollës mund të gjenden në faqen e internetit të komunës.
Nëse kërkesa, në bazë të dëshirave të kujdestarëve, e tejkalon numrin e
vendeve në dispozicion në shkollën e përzgjedhur, kriteret e mëposhtme
të përzgjedhjes zbatohen në rendin e dhënë:
● Zona e banimit ,afër shkollës (ata që regjistrohen në zonë kanë
përparësi)
● Udhëtimi vëllazër dhe motra (zbatohet vetëm për vëllezërit e motrat në
të njëjtën shkollë deri në vitin 6 në fillim të afatit, jo në shkollat aty
pranë)
● Afërsia relative.Nxënësi me relativitetin me të ulët të afërsisë krahasuar
me shkollën alternative do të ketë përparësi.
Zgjedhja e vendosjes së kohës së lirë
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Në lidhje me zgjedhjen e shkollës, ju gjithashtu aplikoni edhe për
vendosjen në kohën e lirë.Ju aplikoni në të njëjtat shkolla ku fëmija juaj
vijon mësimin, pra kjo vlen vetëm në shkollën përkatse.
Refuzimi i zgjedhjes së shkollës
Në rast së Ju nuk doni te merrni pjesë në zgjedhjen e shkollës, pasi që ju
keni gjetur vend në një shkollë të lirë ose në një shkollë në një komunë tjetër
do të hyni me ID në shërbimin elektronik dhe e anuloni zgjedhjen e
shkollës.
Përzgjedhja e shkollës do të ketë ndikim edhe në transportin
shkollë-shtëpi
Në rast së ju zgjedhni një shkollë tjetër së sa shkollën në lagjën ku ju
banoni si zgjedhje e parë, kjo ju jap të drejtën për transport shkollështëpi. Më shumë informata lidhur me transportin mund të i gjëni ne
web faqen e komunës www.trelleborg.se/sv/barn-ochutbildning/grundskola-forskoleklass/skolskjuts/
Ndihmë për zgjedhjen e shkollës
Për ata që kanë nevojë për ndihmë me përkthim ose për ndonjë arsye
tjetër kanë nevojë për ndihmë në zgjedhjet e shkollës, ne do tëju ofrojm
dy raste( dy mundësi):
Data: 28 janar och 30 janar (2020)
Ora: 15:00 – 18:00
Vendi:Sektori i edukimit, Johan Kocksgatan 4,kati 3.
Mbani në mend se nëse ka dy kujdestarë, të dy duhet të marrin pjesë dhe
të kenë një ID të vlefshëm.
Ju mund të i drejtoheni edhe shërbimit për klient në: 0410-73 30 00 për
ndihmë gjatë gjithë kohës për zgjedhjen e shkollës.
Më shumë informata lidhur me zgjedhjen e shkollës
Për më shumë informata për të zgjedhur shkollën, shihni udhëzime të
plota në www.trelleborg.se
E rëndësishme për t'u marrë parasysh:
- Ju duhet ta zgjidhni shkollën në mënyrë aktive dhe do të jetë e
detyrueshme me të paktën tre zgjedhje. Ne nuk rezervojmë asnjë vend.
Nga ana tjetër, prioritet u jepen zgjedhjeve aktive dhe nëse jetoni në
afërsi të shkollës.
- Nëse fëmija ka më shumë se një kujdestar, të dy duhet të zgjedhin në
mënyrë aktive tre shkolla, qoftë bashkëjetojnë ose jo.
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- Nëse kujdestari i fëmijës për ndonjë arsye ka vështirësi në zgjedhjen e
shkollës, ju lutemi na kontaktoni për ndihmë gjatë periudhës së
zgjedhjeve shkollore.
- Zgjedhja e një shkolle mund të ndikojë në të drejtën tuaj për nxënësit.
- Kur të hapen zgjedhjet e shkollës, do të jeni në gjendje të identifikoheni
vetëm me e-ID. Nuk mund të hyni duke përdorur kredencialet e
identifikimit të IST.
- Sigurohuni që keni të dhënat e duhura të kontaktit në shërbimin tonë të
internetit IST - Qendra parashkollore dhe argëtuese.
Nëse keni pyetje rreth zgjedhjes së shkollës, kontaktoni
skolval@trelleborg.se
Ju lutemi /
Sektori i edukimit në Komunën e Trelleborgut
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