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ويژۀ مدارس
 برای .دارد را مدارس ويژۀ نقل و حمل خدمات ساال و وآس
 بيشتر اطالعات کسب جھت .بدھيد درخواست خود منطقۀ ری

 مخصوص، فرم از استفاده با است الزم کرديد، دريافت را
:ھستند دسترس قابل زير نشانی در

//w:http

ارسال se.ktf@ltv.planeringنشانی به و تکميل ای نه

 نقل و حمل خدمات از استفاده شروع به مجاز شما که گامی
17‐0771شمارۀ به ما با لطفا سوالی، گونه 62  تماس 86
.کنيد ارسال مه

 که صورتی در .کنيد لغورا خدمات اين استالزم نرود،
 تاريخ توانيد نمی و است بيمار آموز دانش که زمانی مثال ی
 را رزرو دوباره شد، خدمات اين از استفاده آمادۀ آموز انش
.دھيد انجام را کار اين جلوتر روز ک

.نماييد ارسال se.ktf@ltv.planeringنشانی

.باشد می عصر 5تا صبح 06.15ساعت ن

و نقل و حمل و نقل وحمل
وسترو ھای شھرداری حوزۀ در عمومی نقل و حمل مديريت
شھردار به ابتدا است الزم مدارس، ويژۀ ونقل حمل از استفاده

.بگيريد تماس خود منطقۀ شھرداری با

مدارس ويژۀ نقل و حمل رزرو
ر مدارس نقل و حمل خدمات از استفاده اجازۀ اينکه از پس

مربوطه فرمھای .نماييد ارسال ما برای را خود رزرو برنامۀ
skolskjuts‐se/Kollektivtrafik/sarskild.ltv.www

رايان صورت به را فرم کار اينسريعتر چه ھرانجام جھت
د ا .نماييدن

ھنگ و بود، خواھد ھفته دو تا کار اين روال انجام زمان مدت
ھر داشتن صورت در .گيريم می تماس شما با شويد، مدارس
رايانام se.ktf@ltv.planeringنشانی به ما برای يا بگيريد

زلغ مجدد رزرو و لغو
مدرسه به روز چند يا يک است قرار شما آموز دانش اگر

برا)نماييد لغو ثانوی اطالع تا را مدرسه نقل و حمل خدمات
دا که ھنگامی است الزم ،(نماييد معين را او استراحت پايان
يک حداقل امکان صورت در که باشيد داشته ياد به .دھيد انجام

مدارسنقلوحملخدماتمجددرزروولغوجھت رسلول ج رزرو و و جھ
ن به ای رايانامه يا بگيريد تماس 0771‐866217شمارۀ با

بين ھفته روزھای در ھا رايانامه و ھا تلفن به پاسخگويی زمان

www.ltv.se


