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Persiska

 برای درخواست سفر به مدرسه   ی روش جدید 
   ۲۰۲۲/ ۲۰۲۱برای سال تحصیلی  

 

( درخواست سفر  e-tjänstخدمات الکترونیکی ما )  یادآوری می کنیم: شما سرپرستان که کودک مدرسهٔ ابتدایی دارید باید از طریق
. اگر درخواست را ثبت نکنید، نمی باشند( شامل این تغییرات  särskolan( کنید، شاگردان مدارس ویژه )skolskjutsبه مدرسه )

 ( فرستاده و یا شارژ نخواهد شد.skolkortکارت سفر به مدرسه )

گرفته   "آگوستسفر به مدرسه تا قبل از شروع سال تحصیلی در ماه "  کارت  گیری مربوط به  تصمیمبرای اینکه مطمئن شوید که  
 . (Ansökningstid) کنیدباید ثبت  را تحصیلی آیندهدرخواست برای سال  ،است یا نه شود

اینترنتی کمون قابل استفاده خواهد بود. ورود به این  e-tjänstخدمات الکترونیکی ) ( از تاریخ شروع فعالیت از طریق صفحهٔ 
( انجام می شود. اگر امضاء الکترونیکی ندارید، این را از بانک خود تهیه  e-legitimationسیستم از طریق امضاء الکترونیکی )

 کنید.    

و افرادی    زندگی می کنند  (familjehem)  آنها را به عهده گرفته است   تمراقب  ه ای کهشاگردانی که نزد خانواددر حال حاضر،  
 قابل دسترس می باشد: هابت کنند. فرم نزد این نهادکه شمارهٔ شناسایی موقتی دارند باید از طریق یک فرم درخواست خود را ث

 ( Servicecenter)  مرکز خدمات کمون 

 ( Kontaktcenter)  مرکز تماس با کمون 

 ( Kundtjänst)  مرکز مراجعات کمون 

 (Hemsida)  (…www)صفحه اینترنتی کمون 

 (Kontaktuppgifter(   )Skolskjutshandläggare)   مسئول سفر و حمل و نقل به مدرسه

 ( Skoladministratör)  مسئول مسائل اداری مدرسه

 (Skolexpeditionen)  مدرسه  اتدفتر مراجع

 ( Infomentor)   "اینفومنتور" 

 

ا بر این تاثیر منفی کمتری بر محیط بنهدف از این تغییرات این اسی که نظم و ترتیب و برنامه ریزی اتوبوس رانی بهبود یابد و  
 . این تغییرات خرج و مخارج را نیز کاهش می دهد. نیز وارد شودست زی

مدرسه  به  نقل  و  حمل  و  سفر  به  مربوط  مسائل  مسئول  با  الکترونیکی  پست  طریق  از  توانید  می  را  خود  سواالت 
(skolskjutshandläggare)   .مطرح کنید 

(mail till skolskjutshandläggare) 

 : اینترنتی پیوندهای

(Aktuella länkar) 
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