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يجب عليك القيام بما يلي في بداية الفصل الدراسي
يبدأ اآلن فصل دراسي جديد وأنت بكونك وليًا ألمر طفل في روضة األطفال أو المدرسة األساسية أو
المدرسة األساسية الخاصة أو المدرسة الثانوية فإنك بحاجة إلى القيام ببعض األشياء من أجل أن يحظى
طفلك بفصل دراسي جيد في روضة األطفال أو في المدرسة.

 .1تحديث بيانات االتصال الخاصة بك في الخدمة اإللكترونية ( Kontaktuppgifterبيانات
االتصال)
نحن بحاجة إلى بيانات االتصال الصحيحة الخاصة بك .ومن ثم يتوجب عليك تسجيل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية
( Kontaktuppgifterبيانات االتصال) وتحديث أو تأكيد بيانات االتصال الخاصة بك .من المهم أن تقوم
بتسجيل الدخول وتحديث أو تأكيد بياناتك حتى تتمكن روضة األطفال أو المدرسة من التواصل معك.

يُمكنك العثور هنا على الخدمة اإللكترونيةhttps://minasidor.norrkoping.se/minasidor :

 .2الموافقة على اتفاقية االستعارة الخاصة باألجهزة الرقمية (المدرسة األساسية والمدرسة
الثانوية)
لكي يتمكن طفلك من استعارة أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة  Ipadالستخدامها في الدراسة ،فإنه يتوجب عليك قراءة
شروط اتفاقية االستعارة الخاصة باألجهزة الرقمية والموافقة عليها .ويُمكنك القيام بذلك من خالل تسجيل الدخول إلى
الخدمة اإللكترونية ( Låneavtal digitalt verktygاتفاقية االستعارة الخاصة باألجهزة
الرقمية) .ال يتوجب على األشخاص الذين لديهم أطفال في روضة األطفال القيام بذلك.

يُمكنك العثور هنا على الخدمة اإللكترونيةhttps://minasidor.norrkoping.se/minasidor :

 .3اإلبالغ عن النظام الغذائي الخاص (عند الحاجة إلى ذلك)
هل يحتاج طفلك إلى نظام غذائي خاص؟ إذا كان األمر كذلك ،فإنه يتوجب عليك تسجيل الدخول واإلبالغ عن حاجتك
إلى نظام غذائي خاص عبر الخدمة اإللكترونية.

يُمكنك العثور هنا على الخدمة اإللكترونيةhttps://minasidor.norrkoping.se/specialkost :

 .4تقديم طلب لدراسة اللغة األم (المدرسة األساسية  -عند الحاجة إلى ذلك)
هل يحتاج طفلك إلى دراسة اللغة األم؟ قم بتقديم طلب لدراسة اللغة األم في الخدمة اإللكترونية
( Modersmålsundervisningتدريس اللغة األم).
يُمكنك العثور هنا على الخدمة اإللكترونية:

https://minasidor.norrkoping.se/modersmalsundervisning
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اقرأ المزيد عن تدريس اللغة األم في بلدية نورشوبينغ وما يتطلب لكي يتمكن طفلك أو تتمكن أنت من الحصول على حصص
تدريس اللغة األم.

https://www.norrkoping.se/skola-ochforskola/grundskola/modersmalsundervisning.html

فيما يلي ما ينبغي عليك القيام به
قم بتسجيل الدخول إلى  ،minasidor.norrkoping.seوانقر على  Mina sidorواختر تسجيل الدخول
باستخدام الهوية اإللكترونية ،كالهوية اإللكترونية البنكية ( )BankIDعلى سبيل المثال .بعد أن تقوم بتسجيل
الدخول سوف يُمكنك رؤية الخدمات اإللكترونية التي يتوجب عليك معالجتها.

هل أنت بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على حصص تدريس اللغة األم أو للنظام الغذائي الخاص؟ يُمكنك
إذن العثور على الخدمات اإللكترونية تلك تحت العنوان " "Tjänsterالموجود في القائمة الرئيسية.

هل لديك أسئلة أو بحاجة إلى المساعدة؟
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تسجيل الدخول أو تقديم الطلبات الخاصة بك ،يُمكنك االتصال بمركز االتصال
( )Kontaktcenterعلى هاتف رقم  011 - 15 00 00أو زيارة مركز االتصال ( )Kontaktcenterالكائن في
 Trädgårdsgatan 21في نورشوبينغ.
يُرجى االطالع على مواعيد العمل الخاصة بمركز االتصال ( )Kontaktcenterعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالبلدية:
 www.norrkoping.se/kontaktcenterهل تريد معرفة المزيد حول الخدمات اإللكترونية؟

اقرأ المزيد على www.norrkoping.se/terminsstart
مع خالص تحياتنا،
بلدية نورشوبينغ

