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 بالحافالت  المدرسیة التوصیلمات خدفي المدرسة و يالمساواة ف
رونوجوردن والذین یمارسون الدراسة في  كأو  البلدیة فریلسیجوردن األجزاءمدرسیة للتالمیذ الذین یقیمون في مات عن خدمات التوصیل المعلو

  ساسیةاأل مدرسة المرحلة

حق حضانة  خصصة للشخص حامل ھذه المعلومات م
رة المرحلة األساسیة  ارس الدراسة في مدتلمیذ یم

في  رونوجوردنكأو  فریلسیجوردنوالذي یقیم في 
ولھیتّان. ستتعرف ھنا على ما ھي خدمات التوصیل  تر

باستطاعتھم التنقل   المدرسیة ومن ھم التالمیذ الذین
. كما ستعثر ھنا  باستخدام خدمات التوصیل المدرسیة 

ن خدمات التوصیل  على إجابة على األسئلة المعتادة ع
 المدرسیة. 

 ة المرحلةقررت مدینة ترولھیتّان إغالق مدرس
عدادیة في كرونان سطة ومدرسة المرحلة اإلتومال

كل مدرسة فرلسیجوردس سكوالن ابتداء من وفي 
جدیدة  دارس الالم  . یبدأ التالمیذ في2021صیف عام 

ھم الحصول على  في فصل الخریف ویمكن أن یحق ل
رستھم المدرسیة للتنقل إلى مد  خدمات التوصیل

 الجدیدة. 

 

 ؟ ھي خدمات التوصیل المدرسیة ما
ن الجدول اف ما بین المنزل والمدرسة التي تم تسجیلھ فیھا. إإذا كانت المسافة طویلة بشكل ك خدمات التوصیل المدرسیةیحق للمرء الحصول على 

میذ الذین یسكنون في كرونوجوردن أو ھ. بالسبة للتاللیوم الدراسیة ونھایتبشكل یتناسب مع بدء امكیّف  خدمات التوصیل المدرسیةلالزمني 
حافلة التالمیذ إلى  تأخذ ال.بة من مدرسة كرونان رسیة من موقف الحافالت الموجود على مقرحافلتھم المدباح في الص ن كبورفریسلسیجوردن ی
یة وتنقلھم إلى موقف الحافالت عن مدرسة كرونان. كما یوجد  ة التالمیذ من المدرستجلب الحافلة المدرسی الدراسي . بعد انتھاء الیوم مدرستھم الجدیدة

 مجاني.  خدمات التوصیل المدرسیةالركوب باستخدام  أیضا تالمیذ یركوبون التاكسي المدرسیة أو حافالت خاصة. إن
 

 خدمات التوصیل المدرسیةلھ ركوب  من یحق
تقرر من ھم التالمیذ الذي یحق لھم الحصول  ھي التشریعات التي  خدمات التوصیل المدرسیةالخاصة بھیتان وقواعد مدینة ترولانون المدارس إن ق

مكان اإلقامة وما ھي   فإن ھذا یعتمد على خدمات التوصیل المدرسیة. إذا كان یحق للمرء الحصول على خدمات التوصیل المدرسیةعلى 
 .التلمیذالمدرسیة التي یذھب الیھا 

مدرسة  في  6  – 3ن ویمارسون الدراسة في الصف  ن أوفریسلیجورد في كرونوجورد ذ الذین یقیمون بالنسبة للتالمی  -
إذا كان التلمیذ قد حصل على مكان مدرسي جدید في أي من في كرونان:  8 – 3أو الصق س سكوالن فریلساریجورد

نس كوجسھویدكوالن أو س، باردیس سسكوالن سترومسلوندس  سكوالن/  فريا، ست سكوالن رفوجلمدارس التالیة لی ال
  ةارال یتطلب األمر ملء استمھذه المدارس الحصول على خدمات التوصیل المدرسیة.  لھؤالء التالمیذ فيسكوالن فإنھ یحق 

 دیدة.  طلب ج

و  سترومسوندس سكوالن أفي ون حالیا الدراسة ویمارسي جوردن سل األطفال الذي یقیمون في كرونوجوردن أو فری -
ولكن  خدمات التوصیل المدرسیةحصول على یحق للتالمیذ الیمكن أن :   سكوجسھویدنس سكوالن بارادیس سكوالن أو

 تحصل علیھا من مربي صف التلمیذ. دیدةطلب ج  ةاریتطلب األمر ملء استم
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 ال یسمح سوى للتالمیذ ركوب الحافلة المدرسیة
خدمات التوصیل  صول على والذین یحق لھم الح   رسةمدارسون الدراسة في ال لتالمیذ الذین یمإن الحافلة المدرسة مخصصة فقط ل

ق  حتن ال الذی ةخو واألخوات واألحافلة. بالنسبة لألصدقاء التالمیذ الذین یحق لھم التنقل مع ال أسماءائق الحافلة الئحة تضم . یوجد لدى سالمدرسیة
 المدرسیة.  الركوب في الحافلةفال یسمح لھم   خدمات التوصیل المدرسیةلھم 

 
 ة إلى المدرسة ومنھانأم حلةر

أغسطس (آب)   18المكان من أول یوم من أیام الدراسة بتاریخ  لذلك یوجد مستخدمون فيالتلمیذ باألمان في الحافلة.  من المھم أن یشعر
ون . یساعد المستخدماألمان لجمیع التالمیذعور ب مع التالمیذ في الحافلة ویضمنون الش یسافرون نو المستخدم. ىوخالل األسابیع األول

 ثور بشكل صحیح على مدرستھم الجدیدة عندما تصل الحافلة إلى ھناك. میذ في العالتال
 

 أحضر في الوقت المحدد إلى الحافلة
فیتوجب علیك في ھذه الحافلة أن تذھب إلى  تت علیك الحافلة  فاإذا   من المھم جدا أن تحضر في الوقت المحدد إلى موقف الحافلة.

ینطلق عدد كبیر من الحافالت من موقف الحافالت كرونان كل  تركب الحافلة الصحیحة.  نآخر. من المھم أیضا أكل المدرسة بش
 صباح.

إلى المدرسة في الصباح قبل بدء الیوم الدراسي.  محدد جمیع التالمیذ یصلون في الوقت الیجعل  إن الجدول الزمني للحافلة مكّیف بشكل 
تنتظر الحافلة   ال بالسب  اذلھ. الوقت الصحیح يف زلھمى منالمدرسي لكي یصل التالمیذ إلد نھایة الیوم اوبنفس الطریقة یعود الباص عن 

 ص یحضر متأخرا. شخ أي 
 

 حافلة الصحیحةمن المھم ركوب ال
اكتشفت  غیر التي یجب أن تركب بھا. إذا حافلة أخرى  ركبتویمكن أن تصل إلى مدرسة خطأ إذا اس مختلفة  مدر إلىتنطلق الحافالت 

لى عئ علیك أن تتحدث مع سائق الحافلة عن ھذا الشيء وتخبره عن الشيء الذي حدث. یساعدك السائق ك ركبت الباص الخاطأن 
 بالغ في المدرسة لكي تتمكن من الحصول على المساعدة.  رسین أو شخصأحد المد التواصل مع 

 
 المدرسیة تقف خارج كرونان  ةحافلال

صبح ی توصیلھم. یذ ومتقوم فیھ الحافلة المدرسیة بجلب التالھو الموعد في الصباح وبعد الظھر الذي ما  بالضبطلیس من المحدد 
الجدول الزمني جاھزا في بدایة  

من  ولكن لیو (تموز). شھر یو
مكان موقف  أن  المحدد أیضا

مدرسة  سیكون خارج الحافلة 
ركب ھناك التالمیذ وسی  كرونان

ویتم  الصباحالحافلة في 
ناك  ي الحافلة إلى ھم فتوصیلھ

 .دوام المدرسيانتھاء ال دبع
 ة لفموقف الحا 

سترى في الخریطة مدرسة  
سكوالن وموقف الحافلة   كرونان

 مز. رھ ب المدرسة مشار الی 
 
 
 =  یة حافلة المدرسال
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 المزید من المعلومات عن خدمات التوصیل المدرسیة 
خدمات  طیط تخكون ا ی ھة في بدایة شھر یولیو (تموز). عندسی ستحصل على المزید من المعلومات عن خدمات التوصیل المدر

یتبین من الجدول  ذي یتم إرسالھ إلى عنوان منزلك. ال ةالمدرسی  لحافلةللجدول الزمني اعلى  فستحصل جاھزا  ةالتوصیل المدرسی 
 حافلة في الصباح وبعد الظھر. لق التنطكان وجود موقف الحافلة ومتى ي الحافلة المدرسیة التي سیركب فیھا طفلك ومالزمني ما ھ

 
   swww.trollhattan.se/skolskjut: مدینة ترولھیتانلرنت  في موقع اإلنت  ةخدمات التوصیل المدرسی بإمكانك قراءة المزید عن 

إذا كان التلمیذ یسكن في  ةخدمات التوصیل المدرسی  حصول علىكما یمكن أن تحضر من موقع اإلنترنت أیضا استمارة طلب ال
خدمات  تعلقة ب الم زیل القواعدأو إذا اخترتم مدرسة أخرى غیر المدرسة التي قبول التلمیذ فیھا. في ھذه الحالة علیكم تن  ینمختلف  عنوانین

 .  من الموقع تانفي ترولھی  ةالتوصیل المدرسی 
  ستافري ةدة من المدارس التالی اح وفي  ارد أو فریلساري جوردن والذي یذھبون حالی نون في كرونجومیذ الذین یسكتالبالنسبة لل

ل على فبإمكانھم الحصو أو سكوجسھویدنس سكوالنسترومسوندس سكوالن سكوالن، لیرفوجلس سكوالن، بارادیس سكوالن، 
ابریل   12بتاریخ ھم رست من مد ةخدمات التوصیل المدرسی واستمارة طلب الحصول على  ةخدمات التوصیل المدرسی معلومات عن 

 (نیسان). 
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