
في شهر يناير )كانون الثاني( 2020 سيتم اختيار صف مدرسة
المرحلة التمهيدية

في شهر يناير 2020 ستصلك دعوة لعمل اختيار صف مدرسة المرحلة التمهيدية. يتضمن خطاب الدعوة رابطاً 
للخدمة االلكترونية e-tjänsten في موقع بلدية اوسترسوند على شبكة اإلنترنت. تفتح الخدمة االلكترونية بتاريخ 

13 يناير )كانون ثاني( وتستمر حتى يوم 26 يناير )كانون ثاني(.

e-legitimation ستحتاج إلى بطاقة هوية الكترونية
لضمان هويتك نحتاج إلى أن يكون لديك هوية الكترونية e-legitimation أو هوية بنكية bank-id. يمكن أن 

تحصل على المساعدة بهذا الشأن من قبل بنكك أو من قبل مصلحة الضرائب.
www.e-legitimation.se ستجد المزيد من المعلومات على الموقع

الحظ أنه يجب عليك أن تذكر عنوان بريدك االلكتروني في موقع الخدمة االلكترونية.
يقوم أحد حاملي حق الحضانة بعمل االختيار، بينما يقوم اآلخر بتأكيد االختيار في موقع الخدمة االلكترونية. 

يتم إرسال إجابة التسجيل عن طريق البريد االلكتروني أو البريد العادي في نهاية شهر فبراير )شباط(.
ستقوم المدرسة التي تم إدخال طفلك فيها خالل فصل الربيع 2020 بدعوتك إلى اجتماع إعالمي في المدرسة.

هل سأحصل على القبول في المدرسة التي اخترتها / اخترناها؟
نقوم بإدخال التالميذ حسب رغبة حاملي حق الحضانة قدر اإلمكان. إذا كان عدد مقدمي الطلب للدخول في مدرسة 

بلدية يفوق عدد األماكن المتاحة يتم آنذاك عمل اختيار حسب قاعدة القرب النسبي من المدرسة. ستجد المزيد من 
المعلومات عن قواعد القبول السارية في مدارس اوسترسوند البلدية وتفسير مفهوم القرب النسبي على موقعنا في

www.ostersund.se/skolval :اإلنترنت 
تطبق المدارس المستقلة في البلدية قواعد قبول خاصة بها. تواصل مع كل واحدة من المدارس المستقلة على حدة 

للحصول على المزيد من المعلومات بهذا الصدد.

إذا كنت بحاجة للمساعدة
إذا لم يكن يتوفر لديك جهاز كومبيوتر أو إذا كنت تريد الحصول على دعم شخصي بالنسبة الختيار صف مدرسة 

المرحلة التمهيدية فلن نتوانى عن تقديم المساعدة لك. احجز موعدا عن طريق التواصل مع مركز العمالء كوند سنتر 
Kundcenter عن طريق

 	 kundcenter@ostersund.se البريد االلكتروني
الهاتف: 00 30 063-14	 

بإمكانك أيضا القيام بزيارة شخصية لمركز خدمة العمالء الموجود في  أوستر اينج، فورالندس جرند 1 سي
Österäng, Förlandsgränd 1C. اصطحب معك بطاقة هوية سارية المفعول عند الزيارة.

ستجد المزيد من المعلومات عن اختيار صف مدرسة المرحلة التمهيدية على موقعنا
www.ostersund.se/skolval :على شبكة اإلنترنت 




