وﯾل ــ ﭘﻠت ﻓرم آﻣوزﺷﯽ ﺷﮭرداری وﻧﺷﺑوری
ﮐودﮐﺳﺗﺎن  ٬ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ و ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی دﯾﺑﺎرﺗﻣﻧت آﻣوزﺷﯽ و ﻣراﻗﺑت اطﻔﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣل
ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت – ارﺗﺑﺎطﺎت – ﺗﺧﻧﯾﮏ ﯾﺎ ﻓن آوری ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ در آن ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و ﺗﺻورات ﺷﮭرداری وﻧﺷﺑوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻣﺎ از اﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﮭم در ﮔﺳﺗرش اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣدﯾرﯾت  ٬ﻓرﺻت راﮐﮫ اﯾن
در ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ دھد ﺑﺎﯾد زﯾر ﮐﺎر ﺑﮕﯾرد .ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر وب ﺑرای ﺗرﻗﯽ و ﺗروﯾﺞ ھﻣﮑﺎری ﯾﺎ
ھﻣدﺳﺗﯽ  ٬ارﺗﺑﺎط  ٬ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی  ٬ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی  ٬اطﻼﻋﺎت و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .

ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﺧدﻣﺎت ﮔﺳﺗرده را ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد ﺑرای ﯾﮏ راه ﺣل ﺟﺎﻣﻊ ﮐودﮐﺎن در ھر دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻗﺑل از ﻣﮑﺗب )
ﺑﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ( و و ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗﺗﺎﯾﯽ اﯾن ﭘﻠت ﻓرم آﻣوزﺷﯽ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آن ھﻣﮫ اوﻗﺎت ﺑﮫ دﺳﺗرس ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد) ۱۶-۱ﺳﺎﻟﮫ(  .ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ داﻧش ﻓرزﻧدان ﺧود  ٬ﮔزارش ﺣﺎﺿری  ٬ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ٬
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن  ٬ارزﺑﺎﺑﯽ ﮐﺗﺎب  ٬اﻋﻼم ﺗﻐﻔﯾر در آﻣد و ﻏﯾره .

ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ) ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ( دارﯾد اﯾن ﻟﻧﮏ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .
http://www.vanersborg.se/kommunpolitik/etjansterochblanketter/utbildningbarnomsorg

و ﺑﻌد ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ  Inloggning VÄL med e-legﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .
ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زود ﺗرﯾن ﻓرﺻت ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻗﺑل از ﻣﮑﺗب ﺷﺎﻣل ﺷد وارد ﺳﯾﺳﺗم
وﯾل ﺷوﯾد  .و اﮔر ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧدارﯾد ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ ﻓﺎﻗد ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی ھﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﺳب راه ﺣل ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .

ﺑﻌد ار ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم  ٬ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
•
•
•
•
•
•

راﺟﺳﺗر ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﺑﻌد ار ﻣﮑﺗب
راﺟﺳﺗر ﮐردن و ﺗﻔﯾر دادن در آﻣد
درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﻔﯾر ﺑر ﻗراری و ﯾﺎ درﺑﺎﻓت ﺑرﻗراری ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ در ﻣﮑﺗب
ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از ﻣﮑﺗب
ﺗﻔﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻠﯾﻔون ﻧﻣﺑر و آدرس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻌﻠﻣﺎن

ﺑرای ﺧواﻧدن ﺑﯾﺷﺗر و ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺑرد ﯾﺎ ﺗواﺑﻊ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم  ٬ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وارد ﺳﯾﺳﺗم وﯾل ﺷده و
دﮐﻣﮫ ﮐﻣﮏ را در ﮔوﺷﮫ ﺑﺎﯾﯾن ﺳﻣت ﭼب ﺻﻔﺣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ﺑﻌد دﻓﺗر ﭼﮫ راھﻧﻣﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ دوم در ھر ﻣﺎه از ﺳﺎﻋت  ۹�۳۰اﻟﯽ  ۱۰�۳۰ﺳرور ﻣﺎ ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود.اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن اﯾن وﻗت ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اطﻔﺎل  ٬ﺧدﻣﺎت اس ام اس  ٬ﮔزارش ﻏﯾر ﺣﺎﺿری و ﻏﯾر دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻧﮕﮭﺑﺎن
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﯾﯾﺗو ای دی ﯾو را ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از آپ اﺳﺗور و ﮔوﮔل ﺑﻠﯽ داوﻧﻠود ﮐﻧﯾد و اﮐر دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ ھم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت .
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎﯾل و ﺗﺎﺑﻠﯾت ھم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت  .ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ دﯾﮕر و ﺳﻌت داده ﺧواھد
ﺷد ﮐﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ ﺧواھد داﺷت  .وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد – ﻏﯾر ﺣﺎﺿری و ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت.
در ﻗدم اول ﻓﻘد ﻣﻌﻠوﻣﺎت در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﺳط ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  .ﺑﻌد از ھﻔت روز ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد دوﺑﺎره وارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷوﯾد.
اﮐر ﻣﯽ ﺧواھﯾد اطﻼع ﺷوﯾد ار ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾد ﮐﮫ از طرف ﮐودﮐﺳﺗﺎن – ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ و ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﻻزم در ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻠﯾﻔون ﺑروﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ھﻣﮕﺎﻣﯽ از ﺗﯾﯾﺗو اﯾدی ﯾو ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد .
ﺗوﺟﮫ  -ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺂ از ﺻﻔﺣﮫ ﺷروع وﯾب ﺳﺎﯾت وﯾل درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﯾﯾو ای دی ﯾو را ﻧﺻب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﻌﻠوﻣﺎت را از آن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﯾد آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﺻﻔﺣﮫ ﺷروع
وﯾب ﺳﺎﯾت وﯾل دﯾﮕر ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺑﮫ ﺟز ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﺻﻔﺣﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺧدﻣﺎت اس ام اس
ﺑرای اﺳﺗﻔده از اﯾن ﺧدﻣﺎت  ٬ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﺑﺎﯾل ﻧﻣﺑر درﺳت ﻧزد ﻧﮕﮭﺑﺎن از ﺳﯾﺳﺗم وﯾل ﺑﺎﺷد .
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۰۷۳۰۱۲۱۴۲۸ﯾﮏ اس ام اس ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد  .اﯾن ﻣﺑﺎﯾل ﻧﻣﺑر ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن – ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ و ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب
در ﺷﺎرواﻟﯽ وﻧﺷﺑوری ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻏﯾر ﺣﺎﺿری
اﯾن در ﺻورت ﻣرﯾﺿﯽ و ﺳﺎﯾر ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن – ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ و ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب اﺳﺗﻔﺎده ﺷود  .اطﻼع
ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﺑﺎﯾد از طرف ﺻﺑﺢ ﺗﺳﻠﯾم ﺷود .اﮔر ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت  ۰۱�۰۰ﺑﻌد از ظﮭر راﺟﺳﺗر ﺷود روز ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺣﯾث ﻏﯾر
ﺣﺎﺿری ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﺷود .

ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﻣﮑﻣل روز ـ ﯾﮏ اس ام اس ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺣرف  FRÅNVAROﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی طﻔل
ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل

FRÅNVARO 010814-TF01
FRV 010814-TF01
ﺑﺧﺷﯽ از روز  -ﯾﮏ اس ام اس ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺣرف  FRÅNVAROو ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی طﻔل و اوﻗﺎت ﻏﯾر ﺣﺎﺿری

ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل

T ex: FRÅNVARO 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814TF01 1000-1200

ﻧوت – ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻓوق روش ھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ارﺳﺎل اس ام اس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

و اﮐر ﺷﺎﮔرد ﺷﺎﻣل ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوﯾدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓرﯾﺗﯾدزھﯾم ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود اﺳت  .و ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻏﯾر ﺣﺎﺿری
ﻓﻘط از ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب ﺑﮕﯾرد ﻧﮫ از ﻣﮑﺗب  .ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر در ﺷروع ﺑﮫ ﺟﺎی اف ار وی از اف ار ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .
ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل –

روز ﻣﮑﻤﻞ – اف ار ای ﺷﻤﺎره ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮﯾﺪی
طﻔﻞ

Heldag: FRI Personnummer T ex: FRI 010814-TF01

)Del av dag: FRI Personnummer TTMM-TTMM (från-till
ﺑﺨﺸﯽ از روز -اف ار ای ﺷﻤﺎره ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﻮﯾﺪی از ﮐﺪام ﺳﺎﻋﺖ ) ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﮫ ( T ex: FRI 010814-TF01 1000 – 1200
روز ﺧﺎﻟﯽ ) ﻣرﺑوط ﮐود ﮐﺳﺗﺎن و ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب ﻣﯽ ﺷود (
ﻓﻘط در روز ھﺎی رﺧﺻﺗﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕر روز ھﺎی ﺗﻌطﯾﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻌطﯾﻼت ﻣﮑﺗب اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﻣﯽ ﺷود .

روز ﻣﮑﻣل -

ﺷﻤﺎره ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮﯾﺪی Heldag(ar): LEDIG
)روز ﻣﮑﻤﻞ( T ex: LEDIG 010814-NNNN 140101
)ﻣﺪت زﻣﺎن( LEDIG 010814-NNNN 140101-141010
روز ﺧﺎﻟﯽ – ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی – ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ در ﻣﺛﺎل ﻓوق ﺑرای ﺷﻣﺎ طرﯾﻘﮫ ﻧوﺷﺗن اس ام اس ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت .

ﺑﺧﺷﯽ از روز –

Del av dag: LEDIG Personnummer Datum Tid
T ex: LEDIG 010814-NNNN 140101 1000-1200
روز ﺧﺎﻟﯽ – ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی – ﺗﺎرﯾﺦ – اوﻗﺎت ﻧﺑود ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻋت  ۱۱�۰۰ – ۱۰�۰۰ﮐﮫ در ﻣﺛﺎل ﻓوق ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎن
ﮔردﯾده اﺳت .

ﭘﯾﻐﺎم
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﺑﻌد از ﻣﮑﺗب ) ﻣﮭد ﮐودک( از ﯾﮏ راه ﺳﺎده روان ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻓﻘط ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟﺎز دﯾده و ﺧواﻧده ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد .و اﮔر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای روز ﺑﻌدی ﻣﺑﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت  ۱۸�۰۰ﺑﻌد
ار ظﮭر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
ﺑﮫ اﯾن طور ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد

ﭘﯿﺎم اﺧﺘﯿﺎری INFO Personnummer
T ex: INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00

ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل –
ای ان اف او – ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی  -ﭘﯾﺎم اﺧﺗﯾﺎری – ﮐدام ﺳﺎﻋت
ای اف او ـ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدی ـ ﻣﺎدر ﮐﻼن ﻣﯽ ﺑردارد در ﺳﺎﻋت ۲�۰۰
ﺑﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ ﺷود واﮔر ﭼﯾزی اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷد ﺑﻌد ﯾﮏ ﺑﯾﻐﺎم اﺷﺗﺑﺎه
ﺑودن آن راﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﻣﺑﺎﯾل ﻧﻣﺑر و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾﺎم ازﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﻣورد ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺎﺷده|ورود ﻧﺎوﻗﺗﯽ ﯾﺎ اواﺧر

-

ـ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮔزارش ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد را ﺑﮫ ﯾﮏ درس ﻣﻌﯾن ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻌد ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﺑرای
ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﻣﺎن ﺷﺎﮔرد در ﺑﺎر ه ﻏﯾر ﺣﺎﺿری و ﯾﺎ ﻧﺎوﻗت آﻣدن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم ﺗوﺳط ﯾﮏ اس ام اس و اﯾﻣﯾل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ـ ﯾﮏ ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﺷده ﺑﮫ ﺣﯾث ورود دﯾر ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر ﺷﺎﮔرد در درس ﺣﺎﺿر ﻧﺑﺎﺷد .
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﺗﻣﺎس
ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯽ
اﯾﻣﯾل ﯾﺎ آدرس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
valsupport@vanersborg.se

