Kurdiska / Kurmandji

Agahîya li ser qeyda nehazirbûnê û xebata hazirbûnê ji bo xwendekara
Di dema nehazirbûnê de:
Telefonî 0580-709 006 bike. Dengek yê bêjê te bi pişkokên telefonê hijmara kesîn ya zarokê
qeydke.
Bi sms ê yê teyidek werê. Dîqqet bikin xeberdana nehazirbûnê gerek her roja ku zarok nehazirbe werê
çêkirin. Agahî li ser xeberdana nehazirbûnê di malpera beledîyê de jî heje. (www.ljusnarsberg.se)
1. Nehazirbûna li dersna, mînak, Zîyareta li cem doktorê didana, civîn û hwd jî gerek weke
tarîfkirina li jor werê çêkirin.
2. Zarokên bi nasnama parastî yan jî bi hejmara kesîn ya bikêmasî, xeberdana nehazirbûnê gerek
li vê meyladresê werê çêkirin: gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
3. Dema Dexter neşuxule, xeberdana nehazirbûnê li vê meyladresê tê çêkirin:
gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
Dibistana Kyrkbacksskolan demeke li ser zêdekirina hazirbûna li dibistanê ya xwendevana karkirîye, û
tîmeke hazirbûnê amade kirye ji bo ber lê girtinê, piştgirî kirinê û tedbîr standinê. Armanca vê xebatê,
eve, ku ji xwendekarare jingehek dibistanê a ewle werê afirandin, hevkarîya bi welîyanre ku dişuxulê
pêşve bibe, û firset bide zarokan ku bigihijne hedefa zanebunê.
Wek welî hûn berpirsîyarin ku dema zarokên we nikaribin li dibistanê hazirbin, nehazirbûn werin
qeydkirin. Bi vê yekê dibistan dixwazî zelal bike ku, welî xeberdana nehazirbûnê ne bi sms, meyl an jî
bi telefonkirina personelê dibistanê çêkê, lê belê ancak welî li gora tarîfa jor karê çêkê.
Di dema îzina dirêjtir ya ji bo zarokê de, welî daxwaznameya îzinê di dagirê, ev form di malpera
beledîyê de hene (www.ljusnarsberg.se) di bin pişkoka perwerde û sexberîya zarokan, yanî utbildning
och barnomsorg. Daxwaznameya îzinê tê mamosteyê berpirsîyar teslîmkirin. Mamosteyê berpirsîyar
xwedî îmkâne ku 1 roj îzinê bidê, îzina drêjtir di destê midûrdeye. Tîma hazirbûnê nushakek ji
daxwaznameya îzinê ya pejirandî jî û ya nepejirandî jî distîne.
Nehazirbûna xeberdayî û nexeberdayî
Kyrkbacksskolan daxwazên îzina ji bo sinifên ku di peryoda îmtihanên netewîdene na pejirênê.
Hem nehazirbûnên nexeberdayî û hem yên xeberdayî, di vê dema hessas de wek nehazirbûna
problematîk yên werin dîtin.
Tîma hazirbûnê û tîma tenduristîya xwendekara di dema her texlîtê nehazirbûnade yên bi rewşêre
werin girêdan.
Nehazirbûna îzina nepejirandî hertim dibê sebeba xeberdana xizmeta civakî.
Pirsên di derheqa hazirbûn/nehazirbûnê de hebin têkilî bi Tîma hazirbûnê re deyne:
Gunilla Andersson
gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
072-856 09 29

