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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

[DAÎREYA KARÊN ZAROK Û CIWANAN] 

 
 

 

Rêyeke nû ya peywendîyê bi 

dêûbavan re 

Di 1ê adarê de em yên ku li pêşdibistanan (förskolan) dixebitin, em ê bi we 

dêûbavan re, bi awayekî nû peywendî deynin. Di wê demê de tu dê bi rêya 

aleta ”Haldor Education” ku platformeka hînbûnê ya modern a dîjîtal e, 

agahdarîyan bistînî. 

  

Wek dêûbav tu yê bikaribî li ”Haldor Education”ê pêvajoya hînbûnê û 

pêşveçûna zarokên xwe bişopînî û tê de beşdar bibî, ji pêşdibistanê 

agahdarîyan bigrî û bi pedagogan re li ser pêşveçûna zarokên xwe peywendî 

deynî. 

  

Bi”Haldor Education”ê, tu wek dêûbav dikarî van tiştan bikî;  

 

• Nûçeyan û tiştên ku nuha aktuel in bibînî (Buhara 2022yan)  

• Planên amadekirî bi dest bixî (Payîza 2022yan)  

• Dokumentên li ser zarokên xwe bi dest bixî (Buhara 2023yan)  
• Ji pêşdibistanê re agahdarî/name bişînî (Buhara 2022yan)  
• Nûçe, agahdarî û planan wergerînî zimanekî din ji bilî swêdî û 

bikaribî wan bidî xwendin (Buhara 2022yan)  
 

 

Peywendî bi rêya ”Haldor”ê – ne li ser tenduristîya zarokên te 

Peywendîya ku li ser fonksîyona peyam û agahdarîyê 

[meddelandefunktionen] li ”Haldor”ê bê danîn divê di derheqa pêşveçûna 

zarokên te de be. Peywendîyên li ser mijarên mîna tenduristî/sihet divê bi 

devkî bên kirin; ya bi rêya axaftina telefonê, hevdîtinên fîzîkî yan jî bi rêya 

civînên li ”Teams”ê bên kirin. Her weha bi rêya fonksîyona peyam û 

agahdarîyê dikare bi pedagogan re peywendî bê danîn û daxwaza wextek ji 

bo civînekê  bê kirin.  
 

Agahdarîya nehatinê eynî weka berê tê dayîn, ne bi rêya ”Haldor”ê 
 

 

Tu dikarî weha têkevî Haldorê 

 

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se


   Rûpel 2(2) 
 

 

Dêûbav dikarin bi du awayan têkevin Haldorê:  yan bi rêya ”app”a bi navê 

”Haldor Förälder” yan jî bi rêya malpera vh.haldor.se. Li wê derê tu bi 

nasnameya xwe ya elektronik [e-legitimation], bo nimûne bi bank-id ya 

mobîl dikarî bikevê. Bi tenê dêûbav dikarin bikevin Haldorê. Mirovên 

zarokan yan jî jinbav (damarî)-zirbav nikarin têkevinê. Kesê ku nikaribe bi 

nasnameya-e têkevê, dikare pêwendîyê bi Navenda Peywendîyan 

[Kontaktcenter] re, ku li avahîya kîtêbxaneyê [bibliotekshuset] ye, peywendî 

deyne, yan jî telefonê 054-540 00 00 bike. 

  
 

”App” (Aplîkasyon) ji bo dêûbavan 
 

Bi ”app” a bi navê ”Haldor Förälder” tu dikarî ”Haldor Education” daxî ser 

telefona xwe ya mobîl û li wê derê bikaribî agahdarîyên girêdayî aktîvîteyên 

zarokên xwe bi dest bixî. Ev ”app” a mobîl hem ji bo Android hem jî ji bo 

iOS heye. Li ”App Store” yan jî li ”Google play” li ”Haldor”ê bigere û daxe 

ser telefona xwe. Ji bo ku tu bikaribî ”App” a ”Haldor”ê di telefona xwe ya 

mobîl de bi cîh bikî, divê ku telefona te Android 5 û modêlên piştî wê yan jî 

iOS 11 û modêlên piştî wê be.  
 

Dixwazî zêdetir tiştan bizanibî?   

Agahdarîyên zêdetir li ser ”Haldor Education”ê tu dikarî di malpera 

Karlstad.se de bixwînî 

 

 

  

 

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

