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حاال وقت اش فرا رسیده است!

معلومات در باره انتخاب مکتب برای در سال تعلیمی 2022-2021

شما که سرپرست کودکانی هستید که در سال  2021شش ساله می شوند و در کمون اوسترشوند ثبت نام کرده اید ،باید یک مکتب
(مربوط کمون یا خصوصی) برای فرزند خود انتخاب کنید .در جنوری  ،2021شما یک دعوت نامه از طریق ایمیل یا پوست
برای دریافت انتخاب مکتب پیش از صنف اول دریافت خواهید کرد .انتخاب بین  18و  31جنوری انجام می شود و از طریق
خدمات الکترونیکی در  www.ostersund.se/skolvalانجام می شود .این دعوت شامل لینک به خدمات الکترونیکی است.
هنگام انتخاب ،برای تایید هویت تان به شناسه الکترونیکی یا شناسه بانکی در مبایل نیاز دارید .بانک شما یا اداره مالیات سویدن
می توانند در این زمینه به شما کمک کنند .معلومات بیشتر موجود استwww.e-legitimation.se ،

معلومات در باره مکاتب
سرپـرست ها معموالً بـرای انتخاب بـه یکی از جلسات معلـوماتی در مکتب دعـوت می شـوند .بـه دلیل همـه گیری کـروما،
متاسفانـه امسال امکـان پذیـر نیست .اگـر اطالعـات بیشتری در مورد مکاتب مربوط به کمون می خواهید ،می توانید به سایت
 www.ostersund.se/skolvalمراجعه کنید .برای کسب معلومات در مورد مکاتب خصوصی ،می توانید به وبسایت های آنها
مراجعه کنید .شما همچنین می توانید از طریق اطالعات تماس در پشت این برگه با مکاتب مربوطه تماس بگیرید .اگر همه گیری
اجازه دهد ،مکتبی که کودک شما در آن خواهد رفت ،شما را به یک دیدار معلوماتی در بهار دعوت می کند.

انتخاب چطور صورت می گیرد؟
یکی از سرپرست ها انتخاب را از طریق خدمات الکترونیکی انجام می دهد .سپس سرپرست دیگر انتخاب در خدمات الکترونیکی
را تأیید می کند .در پایان ماه فبروری ،اعالم جابجایی یا از طریق ایمیل یا نامه ارسال می شود.

می توانم در مکتبی که من/ما انتخاب کردیم جا بدست آوریم؟
کمون تا آنجا که ممکن است دانش آموز را طبق خواسته سرپرستان جابجا می کند اگر تعداد متقاضیان مکتب مربوط کمون بیشتر
از تعداد جاها در آن باشد ،انتخاب با توجه به اصل مجاورت نسبی انجام می شود .اطالعات بیشتر در مورد اصول پذیرش مکتب
های مربوط به کمون اوسترشوند و مفهوم مجاورت نسبی را می توانید در  www.ostersund.se/skolvalبیابید .مکتب های
خصوصی در کمون اصول پذیرش خود را دارند ،حتی اگر از طریق خدمات الکترونیکی کمون واجد شرایط باشند .برای کسب
اطالعات بیشتر با مکتب خصوصی مربوطه تماس بگیرید.

اگر کمک ضرورت دارید
اگـر به کمپـیوتـر دسترسی نـدارید یا می خـواهیـد با انتخاب صنف پیش از دوره ابتـدایـه بـه کمک شخصی ضرورت داریـد،
می توانید کمک دریافت کنید .قرار مالقات را با تماس با مرکز مشتریان ،از طریق ایمیل  kundcenter@ostersund.seیا
تماس با شماره  063-14 30 00وقت بگیرید .همچنین می توانید به مرکز مشتری واقع در Österäng، Förlandsgränd 1 C
مراجعه کنید .یک شناسنامه معتبر را هنگام مراجعه با خود داشته باشید.

معلومات بیشتر در باره انتخاب مکتب بخوانیدwww.ostersund.se/skolval ،

مکتب های که می توانید انتخاب کنید
.اینجا می توانید معلومات تماس به مکتب هاییکه می توانید از میان آنها انتخاب کنید

مکاتب مربوط به کمون
Ängsmogården (F-6)
Maria Emanuelsson :مدير
maria.emanuelsson@ostersund.se
063-14 44 55

مکاتب هاى خصوصى
Böle Byskola (F-5)
www.bolebyskola.se
Eva-Märet Nordenberg :مدير
eva-maret.nordenberg@bolekola.se
070-371 85 55
Friggaskolan (F-9)
www.pysslingen.se/friggaskolan
Tommy Lundkvist :مدير
tommy.lundkvist@pysslingen.se
070-320 11 21
Internationella Engelska
Skolan (F-9)
www.ostersund.engelska.se/sv
Mika Reunanen :مدير
info.ostersund@engelska.se
063-77 80 71
Östersunds Waldorfskola (F-9)
www.waldorfostersund.se
Lisa Edin :مدير
info@waldorfostersund.se
063-12 02 93, 076-133 10 45
Prolympia (F-9)
/www.prolympia.se/ostersund
Madelene Löjdahl :اداره دار
madelene.lojdahl@prolympia.se
063-554 50 34

Mimergården (F-6)
Göran Åkesson :مدير
goran.akesson@ostersund.se
072-587 01 49

Arnljotskolan (F-3)
Nina Magnusson :مدير
nina.magnusson@ostersund.se
063-14 35 13

Norra skolan (F-3)
Lena Medin :مدير
lena.medin@ostersund.se
070-289 17 29

Bringåsens skola (F-6)
Kirsi Mickelsson :مدير
kirsi.mickelsson@ostersund.se
076-052 25 28

Orrvikens skola (F-6)
Ove Schörling :مدير
ove.schorling@ostersund.se
063-14 33 89

Fagervallsskolan (F-6)
Jan Carlsson :مدير
jan.carlsson@ostersund.se
063-14 34 31

Storvikensskolan (F-3)
Jesper Englund :مدير
jesper.englund@ostersund.se
063-14 46 40

Fjällängsskolan (F-6)
Mona Danielsson-Libeck :مدير
mona.d.libeck@ostersund.se
070-317 59 70

Sörgårdsskolan (F-3)
Jesper Englund :مدير
jesper.englund@ostersund.se
063-14 46 40

Fåker skola (F-6)
Märith Jonsson :مدير
marith.jonsson@ostersund.se
063-14 49 91

Tavelbäcksskolan (F-6)
Nina Wennberg Brandt :مدير
nina.brandt@ostersund.se
063-14 34 54

Häggenås skola (F-6)
Kirsi Mickelsson :مدير
kirsi.mickelsson@ostersund.se
0076-052 25 28

Treälvsskolan (F-9)
Malin Tuuliainen :مدير
malin.tuuliainen@ostersund.se
063-14 31 11

Lillsjöskolan (F-6)
Lars-Ivar Hansson :مدير
lars-ivar.hansson@ostersund.se
063-14 49 58

Lugnviksskolan (F-9)
Maria Lundman :مدير
maria.lundman@ostersund.se
063-14 38 02

Lugnviksskolan (F-9)
Håkan Olofsson :مدير
hakan.olofsson@ostersund.se
063-14 39 56

Ångsta skola (F-6)
Märith Jonsson :مدير
marith.jonsson@ostersund.se
063-14 49 91

Marieby skola (F-5)
Ove Schörling :مدير
ove.schorling@ostersund.se
063-14 33 89

www.ostersund.se/skolval ،معلومات بیشتر در باره انتخاب مکتب بخوانید

