
هل يحتاج طفلك
إلى خدمات

التوصيل المدرسية؟

 grund särskola معلومات للشخص من ذوي طفل سيبدأ أو بدأ الدراسة في مدرسة المرحلة األساسية لذوي اإلعاقة الذهنية
.resursenhet أو في وحدة من وحدات الموارد gymnasiesärskola أو مدرسة المرحلة الثانوية لذوي اإلعاقة الذهنية
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كيفية تقديم الطلب 
هل يعاني طفلك من انخفاض في الفعاليات تجعل من الصعب عليه الوصول بنفسه   •

إلى المدرسة؟ في هذه الحالة بإمكانك أن تقوم بتقديم طلب للحصول على خدمات 
.skolskjuts تقديم المدرسية

يتم تقدم الطلب عن طريق وقع اإلنترنت الخاص ببلدية أوبساال uppsala.se، عند   •
.skolskjuts بند المعلومات المتعلقة بخدمات التوصيل المدرسية

عند القيام بتقديم الطلب عليك إرسال تقرير من الطبيب أو من خبير نفسي يشهد   •
بموجبها عن احتياجات طفلك. إذا تبين منها أن االنخفاض في الفعاليات لن يتغير 

خالل فترة الدراسة فال يتوجب عليك في هذه الحالة إرسال هذا التقرير سوى مرة 
واحدة.

تتم الموافقة على منح خدمات التوصيل المنزلية قبيل بداية كل سنة دراسية جديدة.  •

يتم إرسال اإلجابة اليك
بعد أن نقوم بدراسة طلبك والتحقيق بشأنه واتخاذ القرار فسنرسل إليك إجابة من طرفنا. تحصل على 

إحدى اإلجابات التالية:

تم الموافقة على حصول طفلك على خدمات التوصيل   •
المدرسية باستخدام حركة خطوط المرور العادية. تقوم 

شركة UL بإرسال بطاقة مدرسية )بطاقة الحافلة( لكم.

لم تتم الموافقة على حصول طفلك على خدمات التوصيل 
المدرسية. إذا رأيت أننا اتخذنا قرار خاطئ فبإمكانك أن تطعن 

في القرار. ستجد في اجابتنا معلومات عن كيف يتم ذلك.
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أرسل المعلومات إلى مركز حركة المرور ترافيك سنترالن 
trafikcentralen 

يحتاج مركز حركة المرور ترافيك سنترالن إلى معلومات عن   •
جدول الطفل المدرسي ومن هو الشخص الذي سيتواصلون معه 

في منزل الطفل وفي المدرسة أو في دار رعاية األطفال في أوقات 
الفراغ فريتيدس. تقوم سويا مع المدرسة بملء استمارة خدمات 
التوصيل المدرسية وترسلونها إلى مركز حركة المرور ترافيك 

سنترالن. يجب أن تصل المستندات إليهم في أسرع وقت ممكن قبل 
بداية المدرسة وذلك لكي يتمكنوا من تخطيط الرحالت.

قبل بدء المدرسة ستحصل على معلومات من مركز حركة المرور   •
ترافيك سنترالن عن كيف يخططون لعمل الرحالت ومن بين ذلك 
في أي مواعيد سيقوم تاكسي المدرسة skoltaxin بجلب الطفل 

وتسليمه من وإلى مسكنه.

تم الموافقة على منح طفلك خدمات   •
التوصيل المدرسية باستخدام تاكسي 

المدرسة سكول تاكسي.
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كيف تتم السفريات؟
من المحتمل أن يحتاج طفلك للسفر سويا مع أطفال آخرين في تاكسي المدرسة سكول تاكسي. لذلك فمن   •
المهم أن يتواجد طفلك في المكان وأن يكون جاهزا لركوب عربة خدمات التوصيل المدرسية في الوقت 

الذي تم تحديده.

يتحمل السائق مسؤولية كون الرحلة آمنة ومأمونة. كما يتوجب على السائق تقديم المساعدة للطفل عند   •
دخوله إلى العربة وعند خروجه من العربة وأن يتأكد من كون الطفل يستخدم حزام األمان وأمور أخرى. 

يحتاج مركز حركة المرور ترافيك سنترالن والسائق إلى الحصول على المعرفة الالزمة إذا كانت هناك   •
أمور مهمة يجدر التفكير بها تتعلق بانخفاض الفعاليات لدى طفلك خالل الرحلة.

يجب أن تتم الرحالت في بداية وفي نهاية اليوم المدرسي. إذا كان طفلك يذهب إلى دار أوقات الفراغ   •
فريتيدس عند المدرسة فيمكن أن تتم الرحالت إلى دار أوقات الفراغ فريتيدس ومنها.

عليك تبليغ مركز حركة المرور ترافيك سنترالن في حالة 
وجود تغييرات

إذا كان طفلك مجازا من المدرسة بسبب العطلة المدرسية أو أيام العطل   •
الدراسية فيجب آنذاك أن يتم إلغاء خدمات التوصيل المدرسية في أبكر 

وقت ممكن. تتحمل المدرسة أو تتحمل بنفسك مسؤولية عمل ذلك.

في حالة مرض طفلك فإنك تتحمل بنفسك مسؤولية إلغاء خدمة التوصيل   •
المدرسية. 

هل تغير جدول طفلك المدرسي خالل السنة الدراسية أو هل حدث أي   •
شيء يؤثر على مواعيد سفريات طفلك؟ إذا كان التغيير يسري خالل 
فترة طويلة فيجب أن تقوم سويا مع المدرسة بإرسال مستندات جديدة 

لخدمات التوصيل المدرسية إلى مركز حركة المرور ترافيك سنترالن.



هل توجد لديك أي أسئلة؟
.antagning skolskjuts ال تتوانى عن التواصل مع مكتب قبول خدمات التوصيل المدرسية

إذا كانت أسئلتك تتعلق برحلة في يوم معين أو كيف تسير األمور بالنسبة للسفريات المشتركة فبإمكانك 
التواصل مع المدرسة أو مع مركز حركة المرور ترافيك سنترالن.



Antagning skolskjuts مكتب قبول خدمات التوصيل المدرسية
antagning.skolskjuts@uppsala.se :بريد الكتروني

هاتف: 001 0771-727
مواعيد االتصال الهاتفي: االثنين – الخميس 9.30 – 11.30

uppsala.se

Trafikcentralen مركز حركة المرور ترافيك سنترالن
tc.skolskjuts@uppsala.se :بريد الكتروني

هاتف: 30 30 018-727
مواعيد االتصال الهاتفي: االثنين – االجمعة 6.00 – 18.00


