
 ! اکنون وقت انتخاب است 
ها در سال  شاگردان کودکستان معلومات مربوط به انتخاب مکتب برای 

 . 2023-2022آینده 
یا  دولتی  اند، باید یک مکتب ) راجستر کرده   Östersund هرداریشش ساله میشوند و در ش 2022شما که والد سرپرست فرزندانی هستید که در سال  

ای را برای انتخاب صنف  دعوتنامه   پوست عادی  از طریق ایمیل یا    ، 2022  اوایل ماه جنوریدر    .نمایید( را برای فرزند خود انتخاب  خصوصی  

  www.ostersund.se/skolvalیب سایت  جنوری و از طریق خدمات الکترونیکی در و  30تا    17دریافت خواهید کرد.انتخاب مکتب بین    کودکستان  

 انجام میشود.این دعوتنامه حاوی لینکی به خدمات الکترونیکی خواهد بود. 

بانک شما یا اداره مالیات سویدن میتوانند   .داریدضرورت  موبایل آی دی  الکترونیکی یا  بانک  خود به یک شناسنامه  هویتتاْیید  جهت  هنگام انتخاب،

 کسب کنید.  www.e-legitimation.seیاری رسانند.معلومات بیشتر را میتوانید در ویب سایت شما را در این زمینه 

 عملی برای انتخاب مکاتب چی هستند؟ اقدامات 

در خدمات الکترونیکی انتخاب میکند.سپس والد سرپرست دیگر انتخاب مکتب  در خدمات الکترونیکی را تأیید میکنند.در سرپرست یکی از والدین  

 ستی ارسال میشود. و، از طریق ایمیل یا مکتوب پ ثبت نامپایان ماه مارچ، اطالعیه 

 ،  مکتبی را که انتخاب کرده ام/کرده ایم را بدست آورده میتوانم؟آیا 

بیشتر    دولتی  .اگر تعداد متقاضیان یک مکتبدر کودکستان ثبت نام مینمایدا آنجا که امکان دارد، متعلم را طبق خواسته والدین و سرپرستان  ت   هرداری  ش

  Östersund  هر داری  ، انتخاب بر بنیاد اصل نزدیکی نسبی انجام میشود.معلومات بیشتر راجع به اصول پذیرش مکاتب در شگنجایش آن مکتب باشد  از

، حتی اگر از طریق  خصوصی در شهرداری  کسب کنید.مکاتب    www.ostersund.se/skolvalو مفهوم نزدیکی نسبی را میتوانید در ویب سایت  

مربوطه به    خصوصی  قابل انتخاب باشند، اصول پذیرش خاص خود را دارند.برای کسب معلومات بیشتر با مکتب    هرداری  خدمات الکترونیکی ش

 تماس شوید. 

 سپورت به مکتب در صورت انتخاب مکتب دیگر غیر از نزدیکترین مکتب  تران 

به مکتب تضمین نمیشود.در چنین مواردی، والدین یا سرپرستان   ترانسپورت  ، حق خصوصی یا دولتی هنگام انتخاب مکتبی غیر از نزدیکترین مکتب

نوجوانان   و  اطفال  این حال، همه  اقامت مشترک(.با  دلیل  به  کنند )مثالً    Östersund  هرداری  ساله که در ش  19تا    6میتوانند درخواست معافیت 

به صورت رایگان سفر کند.معلومات بیشتر   Länstrafikenبا تا میدهد نرا ای ، میتوانند کارت جوانان را دریافت کنند که به متعلم امکان شده اندراجستر

 بخوانید. www.ostersund.se/skolvalبه مکتب را در ویب سایت ترانسپورت در مورد 

 اگر به کمک ضرورت دارید

، میتوانید از کمک برخوردار شوید.از طریق  یدخود به پشتیبانی شخصی ضرورت دارکودکستان  اگر به کمپیوتر دسترسی ندارید یا برای انتخاب صنف  

ا مرکز مشتریان به تماس شوید.همچنین میتوانید به مرکز مشتریان به آدرس  ب   00 30 14-063  یا نمبر تلیفون  kundcenter@ostersund.seایمیل  

Österäng, Förlandsgränd 1C    قبل از به ترجمان ضرورت دارید،  مراجعه کنید.هنگام مالقات، مدرک شناسایی معتبر همراه داشته باشید.اگر 

 مراجعه با مرکز مشتریان به تماس شوید. 

 معلومات راجع به انتخاب مکاتب 
ت میکنند که در آنجا آنها میتوانند راجع به مکتب و روشهای تعلیمی آن مکتب  را با آن دعو    همه مکاتب یک جلسه معلوماتی را برگزار میکنند و والدین

همه گیری  کرونا اجازه بدهد، جلسات در محل مکاتب برگزار شود.اگر    همه گیری  .برنامه این است که، به شرطی که  پیدا نمایندمعلومات بیشتری  

 اجازه ندهد، جلسات به صورت دیجیتل برگزار میشود. کرونا

و زمان جلسات معلوماتی مکاتب در زیر آمده است.همچنین آدرس های وب هر مکتب را میبینید که با مراجعه با آنها میتوانید راجع به مکتب    تاریخ

 کارکنان را بیابید.  با بیشتر بخوانید یا معلومات تماس

دید از آن را دارید به تماس شوید.معلومات تماس مدیر در  اگر در جلسات معلوماتی به ترجمان ضرورت دارید، میتوانید با مدیر مکتبی که قصد باز

 ویب سایت مکاتب موجود است. 

 دولتی  مکاتب 



Arnljotskolan (F-3)18.00نومبر ساعت   9 :تیجلسه معلوما 

www.ostersund.se/arnljotskolan 

 

Bringåsens skola (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   10 : جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/bringasen 

 

Fagervallsskolan (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   16 : جلسه معلوماتی

nwww.ostersund.se/fagervalle 

 

Fjällängsskolan (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   16 : جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/fjallangen 

 

Fåker skola (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   8 : جلسه معلوماتی

akerwww.ostersund.se/f   

 

Häggenås skola (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   9 : جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/haggenas 

 

Lillsjöskolan (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   8: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/lillsjo 

 

Lugnviksskolan (F-9) 

از طریق لینکی که در ویب سایت   برگزار میشود. Teamsجلسه معلوماتی از طریق    .18.00نومبر ساعت   11:  جلسه معلوماتی دیجیتل 

Lugnviksskolan نشر میشود، به جلسه بپیوندید: 

www.ostersund.se/lugnviksskolan 

 

Marieby skola (F-5) 

 18.00نومبر ساعت   11: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/marieby 

 

Mimergården (F-6) 

 18.00ت  نومبر ساع  9: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/mimer 

 

Norra skolan (F-3) 

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
http://www.ostersund.se/marieby
http://www.ostersund.se/mimer


 18.00نومبر ساعت   15: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/norraskolan 

 

Orrvikens skola (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   10: معلوماتیجلسه 

www.ostersund.se/orrviken 

 

Storvikenskolan (F-3) 

 18.00نومبر ساعت   10: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/storviken 

 

Sörgårdsskolan (F-3) 

 18.00نومبر ساعت   11: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/sorgard 

 

Tavelbäcksskolan (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   15: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/tavelbacken 

 

Treälvsskolan (F-9) 

 18.00نومبر ساعت   9: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/trealven 

 

Vallaskolan (F-9) 

 18.00نومبر ساعت   8: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/vallaskolan 

 

Ångsta skolan (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   9: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/angsta 

 

Ängsmogården (F-6) 

 18.00نومبر ساعت   8: جلسه معلوماتی

www.ostersund.se/angsmon 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.ostersund.se/angsta
http://www.ostersund.se/angsmon


 

 خصوصی  مکاتب 

 

Böle Byskola (F-5) 

 18.00نومبر ساعت   15: جلسه معلوماتی

www.bolebyskola.se 

 

Innovitaskolan Östersund (F-9)  (Friggaskolan )سابق   

 19.30الی  17.00نومبر ساعت   Open House ، 8  از طریق : جلسه معلوماتی

www.innovitaskolan.se/ostersund 

 

International English School, (F-9) 

 18.30الی   17.00نومبر ساعت   16: جلسه معلوماتی

www.ostersund.engelska.se/sv 

 

 

Prolympia (F-9) 

   18.00نومبر ساعت   8: جلسه معلوماتی

www.prolympia.se/ostersund 

 

Östersunds Waldorfskola (F-9) 

 18.00نومبر ساعت   16: جلسه معلوماتی

 

www.waldorfostersund.se 

 

http://www.bolebyskola.se/
http://www.innovitaskolan.se/ostersund
http://www.ostersund.engelska.se/sv
http://www.prolympia.se/ostersund
http://www.waldorfostersund.se/

