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 !اآلن حان الوقت
 صف الحضانة معلومات حول اخت�ار المدرسة ل

، والمسجل في بلدیة  ۲۰۲۳في عام  ادسة من العمر سالیبلغ سیجب علیك، بصفتك وصیًا على طفل 
 ۲. خالل األسبوع  ۲۰۲۳ الخریفي فصل الدراسيالوند، اختیار مدرسة (بلدیة أو مستقلة) لطفلك قبل سأوستر

 الحضانة. لصف  ختیارإلجراء اال رسالة بریدیةدعوة عبر البرید اإللكتروني أو  ىتلقست، ۲۰۲۳من عام 

إلیھا عبر  ولوجالخدمة اإللكترونیة التي یمكنك ال عبر من كانون الثاني ۲۹- ۱٥في الفترة ما بین  یتم االختیار
 www.ostersund.se/skolvalعبر   أوالتي ستصلك إلجراء االختیار الدعوة 

بطاقة التعریف   ھویتك من خالل الھویة اإللكترونیة أو ثبتت أن عندما تقوم باالختیار، أنت بحاجة إلى 
مزید ال تجد. یمكن لمصرفك أو مصلحة الضرائب السویدیة مساعدتك في ذلك. اإللكترونیة المحمولة بالجوال

 legitimation.se-www.e  من المعلومات على
 

 خت�ار؟ك�ف يتم اإل 

یقوم أحد األوصیاء باالختیار في الخدمة اإللكترونیة. ثم یؤكد الوصي اآلخر االختیار في الخدمة اإللكترونیة. 
، سوف تعرف المدرسة التي حصل الطفل على مكان فیھا، إما عن طریق البرید آذارفي نھایة شھر 
 رسالة بریدیة. اإللكتروني أو 

 

ي 
تها/اخ�ت هل سأحصل ع� المدرسة الىت  ها؟نااخ�ت

. إذا كان عدد المتقدمین إلى  قدر اإلمكاناألوصیاء رغبة  تراعي ،المقاعد على التالمذة البلدیةعندما توّزع 
 .مدرسة بلدیة أكبر من عدد األماكن، یتم االختیار وفقًا لمبدأ القرب النسبي

ومفھوم القرب النسبي  وندس أوستریمكن العثور على مزید من المعلومات حول مبادئ القبول في مدارس بلدیة 
 www.ostersund.se/skolvalعلى 

یارھا من خالل  المدارس المستقلة في البلدیة لدیھا مبادئ القبول الخاصة بھا، حتى لو كان من الممكن اخت 
 .تصل بالمدرسة المستقلة المعنیة للحصول على مزید من المعلوماتإالخدمة اإللكترونیة للبلدیة. 

 

 األقرب المدرسة النقل المدر�ي عند اخت�ار مدرسة أخرى غ�ي 

وسائل النقل العام. ،  مدرسي من وإلى المدرسةال النقللحصول على ل لدیھم الحقالذین  لتالمذة،یستخدم معظم ا
 وندس أوسترعاًما والذین یعیشون في بلدیة  ۱۹و ٦یحصل جمیع األطفال والشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 

الحاالت   بعض على بطاقة حافلة مجانیة، والتي یجب علیھم استخدامھا عند السفر في وسائل النقل العام. في 
مدارس التعلیم األساسي لذوي االحتیاجات  و  علیم األساسيمرحلة الت في مدارس  ةالفردیة، قد یكون للتالمذ

ً الحق في النقل المدرسي في مركبات تم شراؤھا خصیًصا. قد یكون ھذا، على سبیل المثال،  الخاصة  إذا  ساریا

http://www.ostersund.se/skolval
http://www.e-legitimation.se/
http://www.ostersund.se/skolval
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كانت وسائل النقل العام غیر متوفرة، أو إذا كان الطالب غیر قادر على استخدام وسائل النقل العام بسبب  
 ظیفي.العجز الو 

 .تلقائیًا ذلك ؛ سیتم منحھمطلب النقل المدرسي إلى تقدیم شروطال یحتاج الطالب الذین یستوفون 

، فلن یحق لطفلك الحصول  األقرب مدرسةالإذا اخترت، بصفتك وصیًا، مدرسة مستقلة أو مدرسة أخرى غیر 
بالمواصالت العامة باستخدام بطاقة الحافلة الخاصة  على حافلة مدرسیة. ومع ذلك، یمكن للطفل دائًما السفر 

 www.ostersund.se/skolskjuts   بھ. اقرأ المزید على
 

 إذا كنت بحاجة للمساعدة

ً  حاسوبإذا لم یكن لدیك جھاز  ً  أو ترید دعما فیمكنك الحصول  ،  المدرسة لصف الحضانةفي اختیار  شخصیا
 .على المساعدة

أو   kundcenter@ostersund.se العمالء، إما عن طریق البرید اإللكتروني خدمة تواصل مع مركز
 ,Österäng العمالء فيخدمة یمكنك أیًضا زیارة مركز  ].۰٦۳۱٤۳۰۰۰[الرقم التالي تصل على إ

Förlandsgränd 1C .ة إلى مترجم أثناء الزیارة، فاتصل  ھویة صالحة للزیارة. إذا كنت بحاجر معك حضأ
 .العمالء قبل زیارتك خدمة بمركز

 ممكن اخت�ارها معلومات عن المدارس ال

إعالمي حیث یمكن لألوصیاء سماع المزید عن  جتماعإإلى  كل مدرسة من المدارس الممكن اختیارھاتدعو 
المدارس. في حالة زیادة  في باحات المدرسة وأسالیب عملھا. الخطة ھي أن تعقد االجتماعات في الموقع  

رقمي. في مثل ھذه الحاالت، ستجد معلومات حول ھذا الموضوع بشكل انتشار العدوى، ستعقد االجتماعات 
 .المدارسب  الخاصة ةاإللكترونی مواقع العلى 

لكل مدرسة، حیث   المواقع االكترونیةما یلي تواریخ وأوقات االجتماعات اإلعالمیة للمدارس. ستجد أیًضا   في
 بیانات التواصل بطاقم العمل.یمكنك قراءة المزید عن المدرسة أو العثور على 

زیارتھا.  عتزملمدرسة التي ت إذا كنت بحاجة إلى مترجم أثناء االجتماعات اإلعالمیة، فیمكنك االتصال بمدیر ا
 .لمدارسالكترونیة لمواقع التفاصیل االتصال متوفرة على 

 مدارس البلد�ةال
 

 ) ساسي(من صف الحضانة إلى الصف الثالث األ Arnljotskolanمدرسة 
 ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/arnljotskolan 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس   Bringåsens skolaمدرسة 
 ۱۸:۳۰-۱۷:۳۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/bringasen 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس   Fagervallsskolanمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲٤جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/fagervallen 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس  Fjällängsskolanمدرسة 

http://www.ostersund.se/skolskjuts
http://www.ostersund.se/arnljotskolan
http://www.ostersund.se/bringasen
http://www.ostersund.se/fagervallen
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 ۱۸:۳۰-۱۷:۳۰، الساعة تشرین الثاني ۲۸جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/fjallangen 

 
 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس   Fåker skolaمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/faker 

 
 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس  Häggenås skolaمدرسة 

 ۱۸:۳۰-۱۷:۳۰، الساعة الثانيتشرین  ۲۲جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/haggenas 

 
 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس  Lillsjöskolanمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲٤جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/lillsjo 

 
 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف التاسع  Lugnviksskolanمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/lugnviksskolan 

 
 (من صف الحضانة إلى الصف السادس األساسي)  Marieby skolaمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۲جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/marieby 

 
 (من صف الحضانة إلى الصف السادس األساسي)  Mimergårdenمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۹جتماع إعالمي: إ
  www.ostersund.se/mimer 
 

 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف الثالث  Norra skolanمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۲جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/norraskolan 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس  Orrvikens skolaمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲٤جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/orrviken 
 

 )األساسي (من صف الحضانة إلى الصف الثالث Storvikenskolanمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/storviken 
 

 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف الثالث  Sörgårdsskolanمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۳جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/sorgard 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس  Tavelbäcksskolanمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۳جتماع إعالمي: إ

www.ostersund.se/tavelbacken 
 

 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف التاسع  Treälvsskolanمدرسة 
 ۱۸:۳۰-۱۷:۳۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ

  www.ostersund.se/trealven 

http://www.ostersund.se/fjallangen
http://www.ostersund.se/faker
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 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف التاسع  Vallaskolanمدرسة 

 ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰، الساعة تشرین الثاني ۲۳جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/vallaskolan 

 
 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس   Ångsta skolaمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۳جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/angsta 

 
 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف السادس  Ängsmogårdenمدرسة 

 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۳۰جتماع إعالمي: إ
www.ostersund.se/angsmon 

 

 المدارس المستقلة
  

 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف الخامس  Böle Byskolaمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۳جتماع إعالمي: إ
 www.bolebyskola.se 
 

 ) األساسي(من صف الحضانة إلى الصف التاسع  Innovitaskolan Östersundمدرسة 
 . ۱۷:۰۰من الساعة   دخول متواصل ابتداءً ب تشرین الثاني ۸في  بواب المفتوحةاجتماع إعالمي: األ

 www.innovitaskolan.se/ostersundعبر قم بالتسجیل للحصول على وقت الدخول 
 

 )األساسي (من صف الحضانة إلى الصف التاسع Internationella Engelska Skolanمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۱۰جتماع إعالمي: إ
 schools/ostersund/-https://engelska.se/our 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف التاسع  Prolympiaمدرسة 
 ۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۲۱جتماع إعالمي: إ
 www.prolympia.se/ostersund 
 

 )األساسي(من صف الحضانة إلى الصف التاسع  Östersunds Waldorfskolaمدرسة 
 ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰، الساعة تشرین الثاني ۱۷جتماع إعالمي: إ

www.waldorfostersund.se 
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