
در جنوری 2020 انتخاب مکتب آمادگی صورت می گیرید

در جنوری 2020 شما برای انجام انتخاب مکتب آمادگی یک دعوت نامه دریافت می کنید. در دعوت نامه یک 
لینک برای خدمات الکترونیکی در صفحه کمون موجود می باشد. خدمات الکترونیکی 13 جنوری باز شده و تا 

26 جنوری ادامه می داشته باشد.

e-legitimation شما به خدمات الکترونیکی ضرورت دارید
برای حفظ  هویت تان، شما نیاز به شناسایی الکترونیکی یا بانک آی دی bank-id دارید. بانک شما یا اداره 

مالیات می تواند شما را در این باره کمک کند.
معلومات بیشتر در e-legitimation موجود می باشد.

توجه داشته باشید که شما باید یک ایمیل آدرس در خدمات الکترونیکی وارد کنید. یک از والدین انتخاب مکتب را 
انجام می دهد و دیگر والدین آنرا در خدمات الکترونیکی تایید می کند.

آگاهی در باره جا یافتن در مکتب از طریق ایمیل یا نامه در اواخر فبروری ارسال می گردد. مکتب ی که کودک 
تان در آن راه میابد در جریان بهار 2020 به یک جلسه معلومات در مکتب دعوت می کند.

آیا مکتب را که انتخاب کرده ام/ایم می توان بدست آورد؟
تا جاییکه امکان دارد ما دانش آموزان را به اساس خواست سرپرست جابجا می کنیم. در صورتیکه تعداد 

درخواست به یک مکتب مرتبط به کمون بیشتر از جا در آن باشد، ما بر اساس قاعده نزدیکی نسبی انتخاب 
می کنیم.  معلومات بیشتر در باره اصول پذیرش مکتب های مربوط کمون اوسترشون و تفسیر اصطالح قاعده 

www.ostersund.se/skolval :نزدیکی نسبی را در صفحه ما می باشد
مکاتب خصوصی در کمون اصول پذیرش خود را دارند. برای معلومات بیشتر با مکتب خصوصی مورد نظر 

تان به تماس شوید.

اگر کمک ضرورت دارید
اگر به کمپیوتر دسترسی ندارید یا می خواهید کسی در انتخاب مکتب آمادگی شما را مساعدت کند، 

ما شما را به دو شیوه زیر کمک می کنم:
 kundcenter@ostersund.se :ایمیل  •

تلفون: 00 30 063-14  •
همچنان، شما می توانید به مرکز مشتریان که در Österäng, Förlandsgränd 1C. قرار دارد، مراجعه 

نمایید.

در زمان بازدید کارت هویت با اعتبار را با خود داشته باشید. معلومات بیشتر در باره انتخاب 
www.ostersund.se/skolval :مکتب آمادگی را می توانید در صفحه ما دریابید




