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سرویس مکتب برای شاگردان مکتب ابتدایی و
شاگردان“جمنازیوم برای شاگردان عقب افتاده”
در داخل کمون(Nyköpingنیشوپنگ).
(Nyköpingنیشوپنگ)در کنار ساحل و به فاصله یک
ساعت در جنوب استکهلم قرار دارد .نزدیکی به
دریا،ویژگی های محلی و دسترسی به شهرهای بزرگ
اروپا امکان آرامش و رشد را به شما میدهد.

افتاده

چه کسی نیاز به تقاضا برای سرویس مکتب را دارد؟
همه دانش آموزانی که بر پایه مقررات تصویبی
برای فاصله ها حق استفاده از سرویس رفت و آمد مکاتب را دارند،اما به دلیلی نمی توانند
سوار بس شوند بلکه بجای آن احتیاج به تکسی دارند.
همه دانش آموزانی که به دلیل شرایط ترافیکی،
نارسایی های کارکردی مستند(معیوب بودن) یا دیگر شرایط ویژه نیاز دارند از سرویس رفت
و آمد مکتب استفاده کنند.
همه شاگردانی که به شکل نوبتی (نزد والدین
شان)زندگی میکنند (.)50/50

چه کسی نیاز به تقاضا برای سرویس مکتب دارد؟

یک شاگرد میتواند بدون پرداخت هزینه(رایگان)از
سرویس رفت و آمد مکتب استفاده کند ،به شرط که
شاگرد
در کمون نیشوپنگ ثبت احوال نفوس شده
باشد

در مکتبی که توسط کمون به آن راهنمایی
گردیده ثبت نام شده باشد و یا در یک مکتب انتخابی ثبت نام شده باشد که
حمل و نقل شاگرد به آن مکتب توسط بس مکتب،از حمل و نقل او به آن مکتبی
که توسط کمون برایش تعین شده است،گرانتر تمام نشود.

تکمیل نمودن یکی از معیار های ذیل:
مسافۀ دور،وضیعت ترافیکی ،معیوبیت یا شرایط خاص دیگر.

شاگردانی که نظر بهمقررات مربوط به فاصلهسرویس مکتب برای شان ارائه گردیده است،
نیاز به تقاضا نداشته بلکه باید به این پیشنهاد جواب بلی بگویند.
جواب باید در آخرین فرصت تا  15اپریل به این آدرس فرستاده شود
skolskjuts@nykoping.se
مقررات مربوط به مسافت(مرز ها بر اساس کیلومتر)

B

از طریق خدمات الکترونیک (ank-
)IDتقاضا نماییدکه آن را میتوانید در اینجا دریافت
کنید. www.nykoping.se/skolskjuts
پیش از هر سال جدید تحصیلی باید تقاضا
صورت بگیرد.زیرا تصمیم برای سرویس رفت و آمد مکاتب برای
هر سال تحصیلی و حداکثر برای مدت یک سال گرفته میشود.

برای اینکه دانش آموزی حق استفاده از سرویس رفت و آمد مکتب را به دلیل مسافت طوالنی داشته باشد باید
فاصله میان خانه(آدرسی که ثبت دفتر احوال نفوس است)و مکتب تصویبی(مکتبی که در آن به شاگرد جا داده
شده است)باید بیشتر از این اندازه باشد:
 3کیلومتر برای شاگردان صنف آمادگی مکتب ـ
صنف 3
 4کیلومتر برای صنف های  4ـ 6
 5کیلومتر برای صنف های  7ـ 9
 6کلیومتر برای جمنازیوم برای شاگردان عقب

اطالعات بیشتر در باره ضوابط و مقررات

در اینجا اطالعات بیشتری پیدا میکنید .www.nykoping.se/skolskjuts :ضوابط،
تصمیمات سیاسی هستند و پایه تمامی تصمیماتی محسوب میشوند که کاررس کمون در امور
سرویس رفت و آمد مدارس میگیرد.

