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 معكقناة جديدة للتواصل 

 لحضانة بصفتك حامل حق ا
 

  مارس )آذار( سيقوم العاملون ضمن مدرسة المرحلة التمهيدي ببدء التواصل معك بصفتك حامل حق الحضانة 12بتاريخ 

وهي    Haldor Educationشن ر اديوكي وق األداة المسماة هالدام طريقة جديدة. ستحصل على معلومات عن طري باستخد

 ه لن يتم بعد اآلن اساتخدام المواقع على شبكة اإلنترنت. . إن هذا يعني أن رقمية حديثة منصة تعليمية

 

تتعرف على المعلومات التي   وأنوالمشاركة فيه  وتطوره  عة تعلّم طفلك ح بإمكانك متاب ل حق الحضانة سيصب بصفتك حام

 تتواصل مع تربوي حول أمور تطور طفلك. وأن  دمها مدرسة المرحلة التمهيديةتق

 

 الدور ايديوكيشن  ه مور التالية باستخدام أن تفعل األبصفتك حامل حق الحضانة بإمكانك 

 ( 2022يع ب رمور السارية حاليا )فصل الخبار وما هي األمشاهدة لقطات األ •

 ( 2022التعرف على محتويات التخطيط )خريف  •

 ( 2022)ربيع على التوثيق المتعلق بطفلك التعرف  •

 ( 2022_ربيع مدرسة المرحلة التمهيدية  رسال إشعارات إلىإ •

 ( 2022ربيع ) ة وأن تتم قراءتها لكغير السويدي ى ترجمة األخبار واإلشعارات والمخططات إلى لغة أم أخر •

 

 صحة الطفل ة ب األمور المتعلقخرى غير أألمور  –ور التواصل في هالد

جاالت التي تتعلق أما الم. طفلكور  في هالدور يجب أن يتعلق فقط بتط اإلشعاراتواصل الذي يتم عن طريق فعالية إن الت 

ى  علالمات هاتفية أو شخصيا أو عن طريق اجتماع ك، إما عن طريق مال فيجب التواصل بشأنها شفويابالصحة وحسن الح

 مقابلة. لواطلب حجز موعدا شعارات فعالية اإل قلمسؤول عن طري وي الترب ال مع صا وبإمكانك أيضا أن تت يمس. برنامج ت

 

 .بنفس الطريقة المتبعة سابقاغياب اليتم التبليغ عن 

 

 كيفية تسجيل الدخول 

  ولي األمر في هالدور التطبيق، إما عن طريق خول بهما حق الحضانة تسجيل الدطريقتان بإمكانك بصفتك حامل  توجد

Haldor Förälder موقعتصفح الوب على الأو عن طريق م vh.haldor.se  . 

. ال يمكن لغير حامل حق الحضانة   bank-idية للجوال كبن هوية الال، مثال خدام الهوية االلكترونيةتسجل الدخول هناك باست 

قمية. بالنسبة جيل الدخول في األداة الر قارب بتسي هالدور. ال يمكن أن يقوم ولي األمر اإلضافي أو األخول فيل الدتسج

للشخص الذي ال تتوفرلديه إمكانية تسجيل الدخول باستخدام الهوية االلكترونية عليه التواصل مع مركز التواصل  

Kontaktcenter 00 00 540-054هاتف ل مع هن طريق الصا في مبنى المكتبة العمومية أو الذي يمكن التو كائنال . 

 

 انة ض حلحق ا  تطبيق لحامل

ي الهاتف  ف  Haldor Educationالتطبيق  يتوفر لكست  Haldor Förälderولي األمر في هالدور عن طريق التطبيق  

لكل من الهواتف الجوالة التي تستخدم النظام  توفر التطبيق ي  مرتبطة بطفلك.الستتوفر لك اإلشعارات عن األنشطة  الجوال 

قل بالي لكي تقوم بتنزيله في الجوال.  و في قو في متجر التطبيقات آب ستور أ Haldor.ابحث عن كلمة iOSأندرويد أو 

حدث من ذلك أو النظام أو أ Android 5.0ام ظيتطلب تطبيق هالدور أن يكون بحوزتك هاتف جوال يستخدم الن 

iOS 11.0 من ذلك أو أحدث . 

 

 د معرفة المزيد ؟ هل تري 

 Karlstad.se على الموقع  زيد عن هالدورالم بإمكانك أن تقرأ

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg

