در جنورى  2019انتخاب برای مکتب آمادگی صورت می گیرد
در جنوری  2019از شما دعوت می شود تا مکتب آمادگی را انتخاب نمایید.
در دعوتنامه یک لینک خدمات الکترونیکی  e-tjänstenبه صفحه ی کمون اوسترشوند وجود دارد.
خدمات الکترونیکی از تاریخ  14جنوری تا تاریخ  27جنوری باز می باشد.

شما ضرورت به هویت الکترونیکی  e-legitimationدارید
برای ابراز هویت تان ،شما ضرورت به هویت الکترونیکی  e-legitimationو یا مبایل آی دی دارید .بانک
شما و یا اداره کار می تواند در این مورد به شما کمک کند.
معلومات بیشتر در صفحه زیر موجود است .www.e-legitimation.se
به یاد داشته باشید که شما باید ایمیل آدرس خویش را در خدمات الکترونیکی بنویسید .یکی از سرپرست ها باید
انتخاب را انجام دهد ،بعداً سر پرست دیگر انتخاب را در خدمات الکترونیکی تاَیید نماید.
دریافت جای از طریق ایمیل یا نامه در اواخر ماه فبوری فرستاده می شود.
مکتب که کودک شما در آنجا جا دریافت می کند در بهار سال  2019به جلسه ی معلوماتی دعوت می شود.

آیا همان مکتب را که انتخاب نمودم\نمودیم خواهد شد؟
ما شاگردان را تا جاییکه امکان داشته باشد نظر به خواست سرپرست ها جابجا می کنیم .اگر درخواست ها به
یک مکتب کمون بیشتر از تعداد جا در آن باشد ،در آنصورت انتخاب طبق اصول نزدیکی نسبی صورت می
گیرد .معلومات بیشتر در مورد اصول پذیرش مکاتب کمون اوسترشوند  Östersundو معنی اصطالح نزدیکی
نسبی در صفحه ما وجود داردwww.ostersund.se/skolval :
مکاتب شخصی در کمون اصول پذیرش خود را دارند .برای معلومات بیشتر به همان مکتب شخصی مورد نظر
به تماس شوید.

اگر شما کمک ضرورت دارید
اگر شما به کمپیوتر دسترسی ندارید یا می خواهید فردی شما را در انتخاب مکتب آمادگی کمک کند ،ما شما را
کمک می کنیم .با مرکز مراجعین از طریق ایمیل یا شماره تلفون زیر به تماس شوید
•ايميلkundcenter@ostersund.se :
•تلفون.063-14 30 00 :
همچنان ،شما می توانید به مرکز مراجعین در پذیرش رودهوست مراجعه نمایید.
هنگام مراجعه شناسنامه\ آی دی کارت  id-handlingقابل اعتبار با خود داشته باشید.

معلومات بیشتر در مورد انتخاب مکتب آمادگی را در صفحه ی ما دریابید:

www.ostersund.se/skolval

