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 طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي
 22/21للسنة الدراسية 

 

الذي لديه أطفال في المدرسة االبتدائية، باستثناء التالميذ في المدرسة الخاصة، بان عليهم  الحاضننذّكر 
وسوف لن تكون هناك أية بطاقة  تقديم طلب بخصوص النقل المدرسي في خدمتنا االلكترونية الجديدة.
  مدرسية بحيث يتم ارسالها او يتم شحنها من دون إتمام تقديم الطلب. 

ان تقديم الطلب الخاص بالسنة القادمة يجب ان يتم )وقت التقديم( من اجل ان تكون متأكدا من ان القرار 
 أغسطس آب. بشأن النقل المدرسي سوف يكون جاهزا الى حيث بداية السنة الدراسية في 

ان الخدمة االلكترونية موجودة على الموقع االلكتروني للبلدية وذلك من )تاريخ االصدار( والدخول الى 
يكون عن طريق الهوية االلكترونية. اذا ما لم يكن لديك ذلك فانك تستطيع الحصول عليه لدى  الموقع

 مصرفك. 

االشخاص ذوي الرقم  وكذلكلدى البيت العائلي إنه وفي اليوم الراهن، فان التالميذ الذين هم مقيمون 
 موجودة لدى: االستمارةخاصة بذلك. ان  استمارةالشخصي المؤقت، عليهم تقديم الطلب على 

 (Servicecenter)   المركز الخدمي للبلدية

 (Kontaktcenter)   المركز االتصالي للبلدية

 (Kundtjänst)   خدمة عمالء البلدية

 (Hemsida)    (..…www) موقع البلدية:

 (Skolskjutshandläggare)  موظف النقل المدرسي )بيانات االتصال(

 (Skoladministratör)   االداري المدرسي

 (Skolexpeditionen)   مكتب استقبال المدرسة

 (Infomentor)   مرشد المعلومات 

وبالتالي تأثير بيئي أقل اضافة ان من اهداف هذا التغيير هو الوصول الى تخطيط حركة حافالت افضل 
 الى تكاليف اقل.

ر باالتصال بالموظف الخاص بالنقل المدرسي ع إالاذا ما كانت لديك اسئلة بهذا الخصوص، فما عليك 
 البريد االلكتروني.

(mail till skolskjutshandläggare) 

 الروابط:
(Aktuella länkar) 

 

 طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي
 22/21للسنة الدراسية 

 

الذي لديه أطفال في المدرسة االبتدائية، باستثناء التالميذ في المدرسة الخاصة، بان عليهم  الحاضننذّكر 
وسوف لن تكون هناك أية بطاقة  تقديم طلب بخصوص النقل المدرسي في خدمتنا االلكترونية الجديدة.
  مدرسية بحيث يتم ارسالها او يتم شحنها من دون إتمام تقديم الطلب. 

ان تقديم الطلب الخاص بالسنة القادمة يجب ان يتم )وقت التقديم( من اجل ان تكون متأكدا من ان القرار 
 أغسطس آب. بشأن النقل المدرسي سوف يكون جاهزا الى حيث بداية السنة الدراسية في 

ان الخدمة االلكترونية موجودة على الموقع االلكتروني للبلدية وذلك من )تاريخ االصدار( والدخول الى 
يكون عن طريق الهوية االلكترونية. اذا ما لم يكن لديك ذلك فانك تستطيع الحصول عليه لدى  الموقع

 مصرفك. 

االشخاص ذوي الرقم  وكذلكلدى البيت العائلي إنه وفي اليوم الراهن، فان التالميذ الذين هم مقيمون 
 موجودة لدى: االستمارةخاصة بذلك. ان  استمارةالشخصي المؤقت، عليهم تقديم الطلب على 

 (Servicecenter)   المركز الخدمي للبلدية

 (Kontaktcenter)   المركز االتصالي للبلدية

 (Kundtjänst)   خدمة عمالء البلدية

 (Hemsida)    (..…www) موقع البلدية:

 (Skolskjutshandläggare)  موظف النقل المدرسي )بيانات االتصال(

 (Skoladministratör)   االداري المدرسي

 (Skolexpeditionen)   مكتب استقبال المدرسة

 (Infomentor)   مرشد المعلومات 

وبالتالي تأثير بيئي أقل اضافة ان من اهداف هذا التغيير هو الوصول الى تخطيط حركة حافالت افضل 
 الى تكاليف اقل.

ر باالتصال بالموظف الخاص بالنقل المدرسي ع إالاذا ما كانت لديك اسئلة بهذا الخصوص، فما عليك 
 البريد االلكتروني.

(mail till skolskjutshandläggare) 

 الروابط:
(Aktuella länkar) 

 

2021-03-22 – 2021-04-09

 طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي
 22/21للسنة الدراسية 

 

الذي لديه أطفال في المدرسة االبتدائية، باستثناء التالميذ في المدرسة الخاصة، بان عليهم  الحاضننذّكر 
وسوف لن تكون هناك أية بطاقة  تقديم طلب بخصوص النقل المدرسي في خدمتنا االلكترونية الجديدة.
  مدرسية بحيث يتم ارسالها او يتم شحنها من دون إتمام تقديم الطلب. 

ان تقديم الطلب الخاص بالسنة القادمة يجب ان يتم )وقت التقديم( من اجل ان تكون متأكدا من ان القرار 
 أغسطس آب. بشأن النقل المدرسي سوف يكون جاهزا الى حيث بداية السنة الدراسية في 

ان الخدمة االلكترونية موجودة على الموقع االلكتروني للبلدية وذلك من )تاريخ االصدار( والدخول الى 
يكون عن طريق الهوية االلكترونية. اذا ما لم يكن لديك ذلك فانك تستطيع الحصول عليه لدى  الموقع

 مصرفك. 

االشخاص ذوي الرقم  وكذلكلدى البيت العائلي إنه وفي اليوم الراهن، فان التالميذ الذين هم مقيمون 
 موجودة لدى: االستمارةخاصة بذلك. ان  استمارةالشخصي المؤقت، عليهم تقديم الطلب على 

 (Servicecenter)   المركز الخدمي للبلدية

 (Kontaktcenter)   المركز االتصالي للبلدية

 (Kundtjänst)   خدمة عمالء البلدية

 (Hemsida)    (..…www) موقع البلدية:

 (Skolskjutshandläggare)  موظف النقل المدرسي )بيانات االتصال(

 (Skoladministratör)   االداري المدرسي

 (Skolexpeditionen)   مكتب استقبال المدرسة

 (Infomentor)   مرشد المعلومات 

وبالتالي تأثير بيئي أقل اضافة ان من اهداف هذا التغيير هو الوصول الى تخطيط حركة حافالت افضل 
 الى تكاليف اقل.

ر باالتصال بالموظف الخاص بالنقل المدرسي ع إالاذا ما كانت لديك اسئلة بهذا الخصوص، فما عليك 
 البريد االلكتروني.

(mail till skolskjutshandläggare) 

 الروابط:
(Aktuella länkar) 

 

2021-03-22

 طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي
 22/21للسنة الدراسية 

 

الذي لديه أطفال في المدرسة االبتدائية، باستثناء التالميذ في المدرسة الخاصة، بان عليهم  الحاضننذّكر 
وسوف لن تكون هناك أية بطاقة  تقديم طلب بخصوص النقل المدرسي في خدمتنا االلكترونية الجديدة.
  مدرسية بحيث يتم ارسالها او يتم شحنها من دون إتمام تقديم الطلب. 

ان تقديم الطلب الخاص بالسنة القادمة يجب ان يتم )وقت التقديم( من اجل ان تكون متأكدا من ان القرار 
 أغسطس آب. بشأن النقل المدرسي سوف يكون جاهزا الى حيث بداية السنة الدراسية في 

ان الخدمة االلكترونية موجودة على الموقع االلكتروني للبلدية وذلك من )تاريخ االصدار( والدخول الى 
يكون عن طريق الهوية االلكترونية. اذا ما لم يكن لديك ذلك فانك تستطيع الحصول عليه لدى  الموقع

 مصرفك. 

االشخاص ذوي الرقم  وكذلكلدى البيت العائلي إنه وفي اليوم الراهن، فان التالميذ الذين هم مقيمون 
 موجودة لدى: االستمارةخاصة بذلك. ان  استمارةالشخصي المؤقت، عليهم تقديم الطلب على 

 (Servicecenter)   المركز الخدمي للبلدية

 (Kontaktcenter)   المركز االتصالي للبلدية

 (Kundtjänst)   خدمة عمالء البلدية

 (Hemsida)    (..…www) موقع البلدية:

 (Skolskjutshandläggare)  موظف النقل المدرسي )بيانات االتصال(

 (Skoladministratör)   االداري المدرسي

 (Skolexpeditionen)   مكتب استقبال المدرسة

 (Infomentor)   مرشد المعلومات 

وبالتالي تأثير بيئي أقل اضافة ان من اهداف هذا التغيير هو الوصول الى تخطيط حركة حافالت افضل 
 الى تكاليف اقل.

ر باالتصال بالموظف الخاص بالنقل المدرسي ع إالاذا ما كانت لديك اسئلة بهذا الخصوص، فما عليك 
 البريد االلكتروني.

(mail till skolskjutshandläggare) 

 الروابط:
(Aktuella länkar) 

 

 طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي
 22/21للسنة الدراسية 

 

الذي لديه أطفال في المدرسة االبتدائية، باستثناء التالميذ في المدرسة الخاصة، بان عليهم  الحاضننذّكر 
وسوف لن تكون هناك أية بطاقة  تقديم طلب بخصوص النقل المدرسي في خدمتنا االلكترونية الجديدة.
  مدرسية بحيث يتم ارسالها او يتم شحنها من دون إتمام تقديم الطلب. 

ان تقديم الطلب الخاص بالسنة القادمة يجب ان يتم )وقت التقديم( من اجل ان تكون متأكدا من ان القرار 
 أغسطس آب. بشأن النقل المدرسي سوف يكون جاهزا الى حيث بداية السنة الدراسية في 

ان الخدمة االلكترونية موجودة على الموقع االلكتروني للبلدية وذلك من )تاريخ االصدار( والدخول الى 
يكون عن طريق الهوية االلكترونية. اذا ما لم يكن لديك ذلك فانك تستطيع الحصول عليه لدى  الموقع

 مصرفك. 

االشخاص ذوي الرقم  وكذلكلدى البيت العائلي إنه وفي اليوم الراهن، فان التالميذ الذين هم مقيمون 
 موجودة لدى: االستمارةخاصة بذلك. ان  استمارةالشخصي المؤقت، عليهم تقديم الطلب على 

 (Servicecenter)   المركز الخدمي للبلدية

 (Kontaktcenter)   المركز االتصالي للبلدية

 (Kundtjänst)   خدمة عمالء البلدية

 (Hemsida)    (..…www) موقع البلدية:

 (Skolskjutshandläggare)  موظف النقل المدرسي )بيانات االتصال(

 (Skoladministratör)   االداري المدرسي

 (Skolexpeditionen)   مكتب استقبال المدرسة

 (Infomentor)   مرشد المعلومات 

وبالتالي تأثير بيئي أقل اضافة ان من اهداف هذا التغيير هو الوصول الى تخطيط حركة حافالت افضل 
 الى تكاليف اقل.

ر باالتصال بالموظف الخاص بالنقل المدرسي ع إالاذا ما كانت لديك اسئلة بهذا الخصوص، فما عليك 
 البريد االلكتروني.

(mail till skolskjutshandläggare) 

 الروابط:
(Aktuella länkar) 

 

023-830 00
kontaktcenter@falun.se

falun.se/skolskjuts

ي اذا لديكم اسئلة
ون  يد االلكبر  يرجى االتصال بمركز االتصاالت خالل البى

 


