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حان األوان اآلن!

معلومات عن اختيار المدرسة لصف مدرسة المرحلة التمهيدية خالل
السنة الدراسية 2022-2021

يجب عليك بصفتك حامل حق حضانة طفل سيبلغ  6سنوات من العمر خالل عام  2021ومسجل في سجل األحوال المدنية في بلدية
أوسترسوند أن تقوم باختيار المدرسة (بلدية أو مستقلة) لطفلك .في شهر يناير (كانون ثاني)  2021سيصل إليك عرض عن طريق البريد
االلكتروني أو البريد العادي لعمل اختيار صف مدرسة المرحلة التمهيدية .يتم عمل االختيار خالل الفترة  31 – 18يناير (كانون ثاني)
وتقوم بعمل ذلك عن طريق الخدمة االلكترونية  e-tjänstenعلى الرابط  .www.ostersund.se/skolvalفي خطاب الدعوة يوجد رابط
يوصل إلى الخدمة االلكترونية.
عندما تقوم بعمل االختيار المدرسي يجب أن يكون لديك هوية الكترونية  e-legitimationأو هوية بنكية للهاتف الجوال mobilt bank-id
وذلك لكي تضمن حماية هويتك .بإمكان بنكك أو مصلحة الضرائب مساعدتك في ذلك .ستجد المزيد من المعلومات على الموقع التالي
www.e-legitimation.se

معلومات عن المدارس
في الحاالت العادية يحصل حامل حق الحضانة على دعوة الجتماعات اعالمية في المدارس التي يمكن االختيار بينها .لألسف فإن هذا الشيء
غير ممكن هذا العام بسبب جائحة كورونا .إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات عن المدارس البلدية فبإمكانك زيارة الموقع www.
 .ostersund.se/skolvalللحصول على مدار سعن المدارس المستقلة فبإمكانك زيارة موقع كل مدرسة على حدة على شبكة اإلنترنت.
نرحب بك أيضا للتواصل مع كل مدرسة على حدة عن طريق معلومات التواصل المبينة على الصفحة الخلفية من هذا المنشور .إذا تحسن
الوضع بالنسبة للجائحة فيمكن أن تقوم المدرسة التي تم إدخال طفلك فيها بدعوتك إلى اجتماع إعالمي خالل فصل الربيع.

كيف يتم االختيار؟
يقوم أحد حاملي حق الحضانة بعمل االختيار في الخدمة االلكترونية ويؤكد حامل حق الحضانة الثاني بعد ذلك هذا االختيار على الخدمة
االلكترونية .في نهاية شهر فبراير (شباط) يتم إرسال إشعار القبول والتسجيل في المدرسة ،إما عن طريق البريد االلكتروني أو برسالة
عادية.

هل حصلت على المدرسة التي قمت  /قمنا باختيارها؟
تقوم بالدية بتسجيل قبول الطالق حسب رغبة حاملي حق الحضانة طالما كان ذلك ممكنا .إذا كان عدد الذين يطلبون مدرسة بلدية معينة
يزيد عن عدد األماكن المتوفرة يتم آنذاك عمل االختيار حسب قاعدة القرب النسبي .ستجد مزيد من المعلومات عن قواعد القبول في مدارس
أوسترسوند البلدية ومفهوم القرب النسبي على الموقع  .www.ostersund.se/skolvalللمدارس المستقلة قواعد قبول خاصة بها بالرغم
من إمكانية اختيارها عن طريق الخدمة االلكترونية للبلدية .تواصل مع كل مدرسة مستقلة على حدة للحصول على مزي من المعلومات.

إّذا كنت بحاجة إلى المساعدة
إذا لم يكن يتوفر لديك جهاز كومبيوتر أو إذا كنت تريد الحصول على دعم شخصي لصف مدرسة المرحلة التمهيدية فبإمكانك أن تحصل
على المساعدة بهذا الشأن .احجز موعدا عن طريق التواصل مع مركز العمالء  ،Kundcenterإما عن طريق البريد االلكتروني إلى
العنوان التالي kundcenter@ostersund.se :أو عن طريق مكالمة هاتفية إلى الرقم  .063-14 30 00بإمكانك أيضا القيام بزيارة
مكت بالعمالء الموجود في اوستر انج  Österängفي العنوان التالي .Förlandsgränd 1 C :اصطحب معك بطاقة هوية خالل الزيارة.
ستجد المزيد من المعلومات على الرابط التاليwww.ostersund.se/skolval :

المدارس التي يمكن االختيار بينها
.ستعثر هنا على معلومات التواصل مع المدارس التي يمكن االختيار بينها

المدارس البلدية
Ängsmogården (F-6)
Maria Emanuelsson :المدير
maria.emanuelsson@ostersund.se
063-14 44 55

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

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

المدارس المستقلة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ostersund.se/skolval :ستجد المزيد من المعلومات على الرابط التالي

