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روش جدیدی برای درخواست سفر به مدرسه
برای سال تحصیلی ۲۰۲۲/۲۰۲۱
یادآوری می کنیم :شما سرپرستان که کودک مدرسهٔ ابتدایی دارید باید از طریق خدمات الکترونیکی ما ( )e-tjänstدرخواست سفر
به مدرسه ( )skolskjutsکنید ،شاگردان مدارس ویژه ( )särskolanشامل این تغییرات نمی باشند .اگر درخواست را ثبت نکنید،
کارت سفر به مدرسه ( )skolkortفرستاده و یا شارژ نخواهد شد.
برای اینکه مطمئن شوید که تصمیم گیری مربوط به کارت سفر به مدرسه تا قبل از شروع سال تحصیلی در ماه "آگوست" گرفته
شود است یا نه ،درخواست برای سال تحصیلی آینده را باید ثبت کنید (.)Ansökningstid
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خدمات الکترونیکی ( )e-tjänstاز تاریخ شروع فعالیت از طریق صفحهٔ اینترنتی کمون قابل استفاده خواهد بود .ورود به این
سیستم از طریق امضاء الکترونیکی ( ) e-legitimationانجام می شود .اگر امضاء الکترونیکی ندارید ،این را از بانک خود تهیه
کنید.
در حال حاضر ،شاگردانی که نزد خانواده ای که مراقبت آنها را به عهده گرفته است ( )familjehemزندگی می کنند و افرادی
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