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است آن زمان االن  
د�ستاین  ش�پ کالس یبرا مدرسه انتخاب مورد در اطالعات  

 

احوال ثبت استرشوند شھر در و شود یم سالھ شش ۲۰۲۳ سال در کھ دی ھست  یکودک سرپرست کھ شما  
یخصوص  ای  یشھردار بھ متعلق مکتب کی  خود فرزند یبرا ۲۰۲۳ سال زیی پا ترم از قبل دی با  د،ی ا کرده  

یدبستان  شی پ  نتخابا یبرا پست ای  ل ی می ا قی طر از یا نامھ دعوت ,۲۰۲۳ سال  دوم ھفتھ در .دی کن  انتخاب  
کرد دی خواھ افتی در  

از دی توان  یم شما و شود یم انجام یکی الکترون  خدمات قی طر از ھی ژانو ۲۹ تا ۱۵ نی ب  مکتب انتخاب  
دی کن  دای پ  یدسترس آن بھ ری ز تی سا در ای  نامھ دعوت قی طر  

www.ostersund.se/skolval  

اداره ای  شما بانک .دی کن  یمعرف یبانک لی موبا شناسھ ای  یکی الکترون  شناسھ با را خود دی با انتخاب، ھنگام  
دی کن  مراجعھ ری ز تی سا بھ شتری ب  اطالعات یبرا .کنند کمک شما بھ نھی زم نی ا در توانند یم سوئد اتی مال   

www.e-legitimation.se 

شود؟ � برگزار چگونه انتخابات  

در را  انتخاب گری د سرپرست سپس .دھد یم انجام یکی الکترون  سی سرو در را انتخاب نی والد از یکی   
در کھ شودی م داده اطالع  شما بھ نامھ  ای  لی می ا با مارس، ماه انی پا در .کند یم دیی تأ یکی الکترون  سی سرو  
است  شده رفتھی پذ شما کودک مکتب کدام  

 

م؟ �ش�  � رفته یپذ م�ا کردە انتخاب ما/من که مکتیب  در ا�آ  
 

تعداد کھ  یصورت  در .کند یم نی جاگز نی والد خواست طبق را آموز  دانش امکان حد در یشھردار  
یکی نزد اصل اساس بر انتخاب باشد، شتری ب  ھامکان تعداد از یشھردار مدارس در لی تحص انی متقاض  

شود یم انجام ینسب   

در دی توان  یم را نسبی نزدیکی مفھوم و استرشوند یشھر  مدارس رشی پذ اصول مورد  در شتری ب  اطالعات  
د ی کن  دای پ  ری ز تی سا  

www.ostersund.se/skolval 

رشی پذ نی قوان  یخصوص  مکاتب, شوند انتخاب فرزندتان یشھردار یکی الکترون  خدمات قی طر از اگر یحت   
دی ری بگ تماس مربوطھ یخصوص مکاتب با شتری ب  اطالعات یبرا .دارند را خودشان   

ل به ن�ک�ت �نزد که مکتیب  انتخاب هنگام  در مکتب ات��وس ن نباشد شما م�ن   
 

و  حمل لی وسا از مکتب بھ آمد و رفت ی برا دارند را مکتب اتوبوس استفاده حق کھ یآموزان  دانش اکثر  
یزندگ استرشوند شھر در کھ سال 19 تا 6 نی ب  جوانان و کودکان ھمھ .کنند یم استفاده معمول یعموم نقل  

http://www.ostersund.se/skolval
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آن از  یعموم ھی نقل لی وسا با سفر ھنگام توانند یم کھ کرد خواھند افتی در گانی را اتوبوس کارت کنند یم  
بھ نقل و  حمل حق، ویژه ییابتدا یودرمکتھا ییابتدا درمکتب آموزاندانش  ،یفرد  موارد در .کنند استفاده  
نقل  و حمل کھ است ری پذ امکان یصورت  در مثال، یبرا نی ا .دارند ژهی و ھی نقل لی وسا قی طر از را مکتب  
نقل و ملح لی وسا از استفاده بھ قادر یناتوان  لی دل بھ یآموز دانش اگر ای  نباشد، دسترس در یعموم  
نباشد یعموم  

طور بھ آنھا ،ندارند دادن درخواست بھ یازی ن  دارند را مدرسھ نقل و حمل طی شرا کھ یآموزان  دانش  
خواھند افتی در را آن خودکار   

دی کن  انتخاب را مکتب نی کتری نزد از ر ی غ یگری د مکتب ای  یخصوص مکتب ، سرپرست عنوانبھ  شما اگر  
از استفاده با تواند یم شھی ھم کودک صورت، نی ا در .ندارد را مکتب اتوبوس از استفاده حق فرزندتان , 

دی بخوان  مورد نی ا در شتری ب  دی توان یم .کند سفر یعموم ھی نقل لی وسا با خود  اتوبوس  کارت  

www.ostersund.se/skolskjuts.  

د�دار  کمک به از�ن ا�ر  
 

دی دار ازی ن  یشخص یبان ی پشت  بھ یدبستان  شی پ  کالس انتخاب یبرا ای  دی ندار یکامپوتردسترس بھ اگر  
دی کن  افتی در کمک دی توان  یم  

دی ری بگ تماس تلفن راه از ای  لی می ا از انی مشتر مرکز با    

 063-143 000, kundcenter@ostersund.se  

دی کن  مراجعھ  ری ز آدرس در واقع انی مشتر مرکز بھ دی توان  یم نی ھمچن  شما   

Österäng, Förlandsgränd 1C.  
از قبل د،ی دار ازی ن  ترجمان بھ دی بازد طول در اگر .دی باش داشتھ ھمراه معتبر ییشناسا کارت دی بازد یبرا  

دی ریبگ تماس انی مشتر مرکز با دی بازد  

انتخاب  قابل مکاتب در�ارە اطالعات  
 

اطالعات توانند یم سرپرستان آن در کھ کنند یم دعوت یرسان  اطالع جلسھ  کی  بھ را نی والد مکاتب ھمھ  
کنند افتی در آنھا یکار یھا روش و مکاتب مورد در یشتری ب   

وعی ش شی افزا صورت در .شود یم برگزار مکاتب از خارج محل در جلسات کھ است صورت نی بد برنامھ  
رد مو در اطالعات یموارد نی چن  در .شود یم برگزار یتالی جی د صورت بھ جلسات عفونت، یھا یماری ب   

کرد  دی خواھ افت ی در مکاتب تی سا وب در را آن  

ھر تی سا وب یھا آدرس .است شده نوشتھ مکاتب یرسان  اطالع جلسات یبرگزار زمان و خی تار ری ز در  
کرد دی خواھ دای پ  زی ن  را کارکنان با تماس اطالعات و مکاتب مورد در یشتری ب  اطالعات  و مکتب  

را آن از دی نظربازد کھ یمکتب  ریمد  با دی توان  یم د،ی دار ازی ن  ترجمان بھ یاطالعات  جلسات زمان در اگر  
است  موجود مکاتب تی سا وب در تماس اطالعات .دی ری بگ تماس دی دار  

 

 

http://www.ostersund.se/skolskjuts
mailto:kundcenter@ostersund.se
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ی شهردار  مدارس  

Arnljotskola (F-3) 

۳ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۳۰:۱۹ یال ۳۰:۱۸ ساعت نومبر ۲۱ :ی رسان  اطالع نشست  

www.ostersund.se/arnljotskolan  

Bringåsens skola (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۰۳:۱۸یال ۳۰:۱۷ ساعت نومبر ۲۱ :ی رسان  اطالع نشست  

www.ostersund.se/bringasen  

Fagervallsskolan (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۰۰:۱۹یال ۰۰:۱۸ ساعت نومبر ۲۴ :ی رسان  اطالع نشست   

www.ostersund.se/fagervallen  

Fjällängsskolan (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۳۰:۱۸ یال ۳۰:۱۷ ساعت نوامبر ماه ۲۸ :ی رسان  اطالع نشست  

www.ostersund.se/fjallangen  

Fåker skola (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت نوامبر  ماه ۲۱ :یرسان  طالعا جلسھ   

www.ostersund.se/faker  

Häggenås skola (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۳۰:۱۸ یال ۳۰:۱۷ ساعت نوامبر ماه ۲۲ :ی رسان  اطالع نشست  

www.ostersund.se/haggenas  

Lillsjöskolan (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۴ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/lillsjo 

Lugnviksskolan (F-9) 
۹ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۱ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/lugnviksskolan  

 

http://www.ostersund.se/arnljotskolan
http://www.ostersund.se/bringasen
http://www.ostersund.se/fagervallen
http://www.ostersund.se/fjallangen
http://www.ostersund.se/faker
http://www.ostersund.se/haggenas
http://www.ostersund.se/lillsjo
http://www.ostersund.se/lugnviksskolan
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  Marieby skola (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۲ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/marieby  

Mimergården (F-6) 
۶ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۹ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/mimer   

Norra skolan (F-3) 
۳ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۲ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/norraskolan  

Orrvikens skola (F-6) 
۶صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۴ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/orrviken  

Storvikenskolan (F-3) 
۳ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۱ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/storviken  

Sörgårdsskolan (F-3) 
۳ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۳ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/sorgard  

Tavelbäcksskolan (F-6) 
۶صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۳ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/tavelbacken  

Treälvsskolan (F-9) 
۹ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۳۰:۱۸ یال ۳۰:۱۷ ساعت نوامبر ۲۱ :ی رسان  اطالع نشست  

www.ostersund.se/trealven   

Vallaskolan (F-9) 
۹ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۳۰:۱۹ یال ۳۰:۱۸ ساعت نوامبر ۲۳ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/vallaskolan  

http://www.ostersund.se/marieby
http://www.ostersund.se/mimer
http://www.ostersund.se/norraskolan
http://www.ostersund.se/orrviken
http://www.ostersund.se/storviken
http://www.ostersund.se/sorgard
http://www.ostersund.se/tavelbacken
http://www.ostersund.se/trealven
http://www.ostersund.se/vallaskolan
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Ångsta skola (F-6) 
۶صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۳ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.ostersund.se/angsta  

Ängsmogården (F-6) 
۶صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از نوامبر ۳۰ :ی رسان  اطالع نشست  

www.ostersund.se/angsmon 

 
مستقل مکاتب  

 

Böle Byskola (F-5) 
۵ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت از  نوامبر ۲۳ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.bolebyskola.se  

Innovitaskolan Östersund (F-9) 
۹ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  

ظھر از بعد ۵ ساعت از یچرخش یورود  با نوامبر ۸  :ی رسان  اطالع نشست . 
د ی کن  نام ثبت ری ز ت ی سا در را  خود زمان و رز یبرا  

www.innovitaskolan.se/ostersund  

 
Internationella Engelska Skolan (F-9) 

ن ب مکتب ۹ تاصف د�ستاین  ش� پ  ,�� انگل المل�  نی   

۱۹ یال ۱۸ ساعت از نوامبر 10 :یرسان  اطالع جلسھ   

https://engelska.se/our-schools/ostersund/  

Prolympia (F-9) 
۹ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۸ ساعت نوامبر ۲۱ :ی رسان  اطالع نشست  

www.prolympia.se/ostersund  

Östersunds Waldorfskola (F-9) 
۹ صنف -یدبستان  شی پ  مکتب  
۱۹ یال ۱۸ ساعت نوامبر ۱۷ :یرسان  اطالع جلسھ   

www.waldorfostersund.se  

http://www.ostersund.se/angsta
http://www.ostersund.se/angsmon
http://www.bolebyskola.se/
http://www.innovitaskolan.se/ostersund
https://engelska.se/our-schools/ostersund/
http://www.prolympia.se/ostersund
http://www.waldorfostersund.se/
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