Kurmanҫi

Navenda Xizmetê
Telefon: 0243 - 740 00

Wextê tel: 8.00-16.30 duṣem-în
Zîyaret: Stadshuset, Röda vägen 50
8.00-16.00 duṣem-în
E-post: kommun@borlange.se

Hûn bi xêr bên dibistana bingeh ya Borlänge
Li Beledîya Borlänge li 15 dibistanan pêṣdibistan hene. Dibistanên me ji bo
emnîyeta zarokan ku xwe ewle hîs bikin gelekî xebatan dikin. Her îmkanan
jî didin zarokan ku li gor zanîna wan, wan perwerde bikin û fêrî têṣtên nû
bikin. Ji bo me gelekî muhîme ku dibistan û malbat bi hevre ji bo pêṣketina
zarokan alîkar bin, ku wana ji bo hemwelatîya ciwatê bibin kesên baṣ.
Hilbijartina dibistanê
Di payîza 2021 e de ji bo zarokên ku di sala 2015 ande hatine Dinyayê wê
destpêkirina sinifê pêṣdibistanê be. Pêṣdibistan ji bo her zarokekî
mecbûrîye û erka ҫûyîna dibistanê derbas dibi.
Li gorî qanûna dibistanan her welîyê zarokan mafê wan heye ku dibistana
zaroka xwe bineqînin. Em muhawele dikin ku armanca welïyan pêk bînin,
bes îmkanên dibistana carna mecal nade ku em her zarokî bigrin hinek
dibistanan. Dema ku wilo dibi, em pîvanên hilbijartinê bikar tînin. Ger hûn
weke welîyê zaroka xwe cîh tercîh nekin, emê zaroka we nêzîkî mala we di
dibistanekê de bi cîh bikin.

Tjärnaskolan dibistana F-6 400 xwendevan lê hene. Li dibistanê
mala dema vala heyi,ew li gor salên zarokan F-1, 2-3 û 4-6 ve pêk tê.
Stefan Fredriksson
Telefon: 0243-662 12
stefan.fredriksson@borlange.se

Torsångs skola dibistana F-3 ye, 110 xwendevan lê hene. Mala dema
vala teqrîben 110 zarok hene, ev jî di nav du beṣade ji bo zarokên temenê
wan tevlihev amadeye.
Karin Wäckelgård Nordin, midûr
Telefon: 0243-738 04
karin.wackelgard-nordin@borlange.se

Tunets skola dibistana F-6 e, 160 xwendevan lê hene. Bi du beṣa mala
dema vala lê heye, yek ji bo ciwanên biҫûk, yek jî bo yên mestire..

Alîkarîya ҫûyîna dibistanê bi otomobîlê û hilbijartina dibistanê
Mafê ҫûyîna dibistanê bi otomobîlê/qerta otobusê berê li ew dibistana ku
Beledîyê ji zarokê re amade kirîyê wê bê cerribandin. Ger xwendevan vina
heq biki, îhtîmal heye gelek caran ku xwendevan vê alîkarîyê ji bo
dibistanên din jî di herema Beledîyê de bigri. Bê bi ҫi awayî tu kari
muracaeta zarokê biki, û kîjan rêz hene, ewana hemûyan hûn dikarin di
malperê de bibînin.
Dibistanên serbixwe
Li Beledîya Borlänge pêṣdibistanek ya sinifê destpêkê tenê ya serbixwe
heye navê wê Immanuelskolan e. Ew welîyên ku daxwaz dikin ku zaroka
wan here dibistana serbixwe, divê li gor nîzamên wê dibistanê muracaeta
xwe bikin, û têkilîyên xwe bi wanare deynin. Giring: Tu gerek dîsa bi riya
dîgîtal neqandina dibistanê di sîstema Beledîyê de ҫêke, û bibêje ku te
muracaeta xwe li dibistana serbixwe ya di beṣa yekemîn de kirîye.

Alexander Dahlback
Telefon: 0243-662 99
alexander.dahlback@borlange.se

Dibistanên me yên bingehîn:
Li jir bi kurtî agahî li ser dibistanên me yên bingehî hene, û ger hûn daxwaz
bikin malûmatên midûrê dibistanê jî ji bo têkilîyan hene.

Amsbergs skola dibistana F-3 ye, teqrîben 70 xwendevan lê hene. Li
dibistanê beṣê mala dema vala jî heye.
Maria Pettersson, midûr
Telefon: 0243-661 80
maria.pettersson@borlange.se

Halvarsgårdars skola dibistaneke dûberîn e û ya F-6 e, li vê dibistanê 90
xwendevan hene. Li dibistanê mala dema vala heye, û ev ji terefê
kooperatîvek bi hevkarîya ji dayik û bavan ve pêk te.
Åsa Cederborg
Telefon:0243-748 06
asa.cederborg@borlange.se

Kvarnsvedens skola dibistaneke F-6 e, li vê dibistanê 490 xwendevan
Domnarvets skola dibistana F-9 e, teqrîben 700 xwendevan lê hene. Ji

hene. 5 beṣên mala dema vala li dibistanê hene.

vana teqrîben 450 diherin F-6. Li dibistanê 4 beṣên mala dema vala hene,
û evana li gor salên zarokan parkirîne.
Cecilia von Krusenstierna
Telefon: 0243-736 96
cecilia.vonkrusenstierna@borlange.se

Maria Pettersson, rektor
Telefon: 0243-661 80
maria.pettersson@borlange.se

Forssaängskolan dibistana F-6 e, û teqrîben 390 xwendevan lê hene. Li
dibistanê 3 beṣên mala dema vala li gor salên zarokan parkirîne, û F-sinif,
1-2 û 3-6.
Kristina Olsson
Telefon: 0243-642 60
kristina.olsson@borlange.se

Gylle skola dibistana F-9 e, û teqrîben 840 xwendevan lê hene, ji
vana 430 diherin F-6 e. Li dibistanê beṣên mala dema vala hene û li
gor F-1,2-3 û 4-6 hatini parkirin.
Annette Kratz
Telefon: 0243-741 36
annette.kratz@borlange.se

Kyrkskolan dibistaneke F-6 e, teqrîben li vê dibistanê 90 xwendevan
hene, û evana ji sinifê destpêkê û heta sinifê 6 an ve pêk tên.
Sara Evertsson
Telefon: 0243-220 54
sara.evertsson@borlange.se

Mjälga Montessori eva dibistanek girêdayî Beledîyê ye, û ya F-6 e.
Li vê dibistanê teqrîben 110 xwendevan li ser esasên pedagojîya
Montessorî hatiye ava kirin. Li dibistanê mala dema vala yek tenê ji
bo 50 xwendevanên qeydkirî heye.
Sara Evertsson
Telefon: 0243-220 54
sara.evertsson@borlange.se

Nygårdskolan dibistaneke F-6 e, û ji dû anjî sê dûberîna ve pêk tê. Li vê
dibistanê teqrîben 360 xwendevan hene. Li vê dibistanê li gor salên zarokan
sê beṣên mala dema vala hene.
Caroline Haglund
Telefon: 0243-736 71
caroline.haglund@borlange.se

Ornäs skola dibistaneke ji F-9 ve pêk tê. Li vê dibistanê teqrîben 440
xwendevan hene. Li vê dibistanê mala dema vala yek tenê ji bo teqrîben
110 xwendevanana heye, û evana ji sinifê destpêkê û heta sinifên 6 a re
amadeye.
Karin Wäckelgård Nordin
Telefon: 0243-738 04
karin.wackelgard-nordin@borlange.se

Paradisskolan dibistaneke F-6 e, li dibistanê teqrîben 500 xwendevan
hene. Li vê dibistanê 3 beṣê mala dema vala hene, û evana jî li gor salên
zaroka hatine par kirin, ji F-1, 2-3 û 4-6 an ve pêk tên.
Jenny Sandelin
Telefon: 0243-647 78
jenny.sandelin@borlange.se

Mala dema vala
Mala dema vala ji bo ew dayik û bavên ku kar dikin amadeye. Ew ji bo di
dema karde anji xwendina dibistanê de rehet karibin ҫalakiyên xwe bikin.
Evan cîhan nêzîkî dibistanên me yên bingehînen, û berî destpêka dibistana
zarokan û pêṣtî wê ji bo xêr hatina zarokan xizmetê dikin. Ev ҫalakî bi
karûbarên dibistana zarokan ve pêvekirîne wezîfa wana ku vexteqî
mifadar di wextê vala de ji bo zarokan li ser pêṣketina wana xizmetê bikin.
Zimanê dayikê
Weke welîyên zarokan hûn dikarin ji bo xwendin û nivîsandina bi zimanê
dayikê, ji bo zarokên xwe miracaet bikin. Di malpera me de hûn dikarin
agahiyên zêdetir bê ҫi lazime bibînin.
Dema hilbijartina dibistanê
Hilbijartina ji bo dibistanê di tarixa navbera 15 meha berfanbar ( ya 12 a) û
heta tarîxa meha Rêbendan (Ya 1 e) sala 2021 divê bi awayê dîgîtal ve pêk
bê. Gerek Bank-ID ya te hebe. Ger ya te tunebe, tu dikarî alîkarî ye ji
Navenda xizmetê (Servicecenter) ve Röda vägen 50 de ji bo miracaeta xwe
alîkarî bistîne. Di miracaeta xwede hûn dikarin agahdarîyê xwe ji bo
miracaeta xwendina dibistana serbixwe ji bikin
Ji bo hilbijartina dibistanan, ҫûyîn û hatina alîkarîya bi otomobîlê, mala
dema vala û ji bo xwendin û nivîsandina zimanê dayikê têkevin malpera
Beledîyê ya www.borlange.se de di kismê zarok û xwendin/dibistana
bingehîn de bibînin.

Skräddarbacksskolan dibistaneke F-6 e, ji 500 xwendevanan ve pêk tê.
Li vê dibistanê 4 beṣê mala dema vala hene. Yek ji vana ya sinifê F e.
Teqrîben 300 xwendevan di mala dema vala de qeyd kirî ne.
Marita Hedlund
Telefon: 0243-744 90
marita.hedlund@borlange.se

Em bi germ pêṣwaziya xêrê hatinê we ya dibistana bingehîn dikin!
Ulrika Forsell û Peter Gabrielsson
Serokên dibistana pêṣdibistan û dibistanên bingehîn

