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خدمة النقل المدرسي لتالميذ المدرسة األساسية 

 وتالميذ المدرسة الثانوية الخاصة في بلدية نيشوبينغ 

تقع نيشوبينغ على الساحل على بعد ساعة جنوب 
فالقرب من البحر و الطابع المحلي والمدن ستوكهولم. 

األوروبية الواقعة ضمن النطاق على منحك القدرة على 
 التنفس والنمو.

 بيانات االتصال
 مسؤول نقل مدرسي في البنية االجتماعية

90 83 24 - 0155 

skolskjuts@nykoping.se 

 



 

المدرسي بالمجان يمكن للتلميذ الحصول على خدمة النقل 

 إذا كان التلميذ
 مقيداً في سجالت النفوس في بلدية نيشوبينغ 

مقيًدا في إحدى المدارس التابعة للبلدية التي  
تم تخصيصها للتلميذ )مدرسة التنسيب األساسية( أو مسجاًل في مدرسة 

 مختارة في البلدية بحيث ال تكون تكلفة النقل المدرسي إلى المدرسة المختارة أكثر
 من تكلفة النقل المدرسي إلى المدرسة التبعة للبلدية التي تم تخصيصها للتلميذ.

استيفاء أي من المعايير التالية، المسافة، أو  
 ظروف المرور، أو اإلعاقة، أو أي ظرف خاص آخر.  

 

 

  شروط المسافات )حدود الكيلومترات(

الطريق إلى المدرسة يجب أن تزيد المسافة بين  لكي يحق للتلميذ الحصول على خدمة النقل المدرسي بسبب طول

 المنزل )العنوان المسجل في سجالت قيد النفوس( والمدرسة المخصصة له عن:

 3 -كم للصف التمهيدي  3 
 6 - 4كم للصف  4 
 9 - 7كم للصف  5 
 كم لصفوف المدرسة الثانوية الخاصة 6 

من يحتاج إلى تقديم طلب لالستفادة من خدمة النقل 

 المدرسي؟
جميع التالميذ الذين يحق لهم الحصول على خدمة  

ما ال يمكنهم ركوب الحافلة وإنما يحتاجون بداًل  النقل المدرسي وفقًا لشروط المسافات ولكن لسبب

 من ذلك إلى ركوب سيارة أجرة.

جميع التالميذ الذين يحتاجون إلى خدمة النقل  

 المدرسي بسبب أحوال الطرق أو إعاقة موثقة أو ظرف خاص آخر.

 (50/50جميع التالميذ الذين يعيشون بين منزلين ) 

 ل المدرسي؟من ال يحتاج إلى تقديم طلب لخدمة النق
ليسوا في  لوائح المسافةلالتالميذ الذين تلقوا عرض الحصول على خدمة النقل المدرسي وفقًا  

 ( على العرض. JAعم )حاجة إلى تقديم طلب، بل الرد فقط بن

 أبريل. 15بموعد أقصاه  skolskjuts@nykoping.seوينبغي إرسال الرد إلى 

قم بتقديم الطلب عبر الخدمة اإللكترونية  
التي يُمكنك العثور عليها على )الهوية البنكية( 

www.nykoping.se/skolskjuts. 

يجب تقديم طلب جديد قبل كل عام دراسي  
جديد ألن قرار النقل المدرسي يتم اتخاذه كل عام دراسي عن سنة واحدة 

 كحد أقصى. 

 

 اقرأ المزيد عن اإلرشادات والقواعد

وضعت  www.nykoping.se/skolskjutsيمكنك إيجاد المزيد من المعلومات على الموقع 
اإلرشادات كسياسة وهي األساس لكافة القرارات التي يتخذها مسؤول النقل المدرسي التابع 

 للبلدية.
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