ኣብ ቅድመ ቤት ትምህርትን ድሕረ ቤት
ትምህርትን ንዝሕብሕቡ ቆልዑት

ካብ ማርች 1፣2022 ጀሚሩ፣ ናይ
IST Home Skola መተግበሪ የድልየካ እዩ።
ሕዚ መዓዝ ከምዝወፅኡን ውላድኩም መዓዝ ከምትወስዱን ንምፍላጥ ዝቐለለ ይኸውን።
ካብ ማርች 1፣ 2022 ጀሚሩ፣ ኣብ IST Home Skola መተግበሪ ውሽጢ ዘለዉ ክፍቲ ቦታ ክመልኡዎ ኣለዎም።
ብ IST Home Skola መተግበሪ፣ ንብሙሉኡ መቁፀሪ መዓልቲ ክትርእዩዎን ዝሓሸ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ክትረክቡን
ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብኡ ውላድኩም እንተሓሚሞምን ኣብ ገዝኦም ዝፀንሑ እንተኾይኖም ወይ ከዓ ኣብ ፕሮግራምኩም ካሊእ ለውጥታት
እንተኣጋጢሙን ተፍልጡ።
ትምህርቲ ዝመሃሩ ቆልዑት ኣለውኹም ዶ?
ድሕሪኡ ኣብ ክንዲ e-service እቲ መተግበሪን ግዘ ፀብፃብ መቕረብን ይህልዎም እዩ።

ብኸመይ ከም እትጥቀም፡
•
•
•
•

እቲ መተግበሪ ንምጥቃም ናይ ሞባይል ስልክን (ስማርትፎን) BankID የድልዮም።
ለውጢ ክትገብር ከለኻ ብሓገዝ BankID ከምዝኮንካ ወትሩ ክተረጋግፅ ኣለካ።
ኣብዚ BankID ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ support.bankid.com
ኣብ App Store ብዙሕ ግዘ መተግበሪታት ዘውሩዱሉ መተግብሪ የውርዱ።
ወይ ከዓ Google Play Store. ድለይ IST Home Skola.
እቲ መተግበሪ በናፃ እዩ፣ ከምዚ ድማ እዩ ዝመስል።

ሕቶታት ኣለዉኻ ዶ?
ፈለማ ነቶም ሰራሕተኛታት ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ። ካብ Kontaktcenter ብቴሌፎን ቁፅሪ 011-15 00 00 ወይ ከዓ
e-post ሓገዝ ክረኽቡ ትክክል እዩ።: norrkoping.kommun@norrkoping.se
ናይ መጎብነዪ ኣድራሻ Rosen, Trädgårdsgatan 21, 602 42 Norrköping እዩ።
መተግበሪ IST Home Skola ብኸመይ ከምትጥቀሙሉ ዘርእይ ልሙድ ሕቶታትን መልስታትን ኣብዚ ኣለዉ፡
• ቅድመ ቤት ትምህርቲ: norrkoping.se/tiderforskola
• ገዛ ዕረፍቲ: norrkoping.se/tiderfritidshem

ቢሮ ትምህርቲ
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ግዘ ምልክታ
ምረፁ ኣእትው ከምኡ’ውን ዕረፍቲ ግዘ.
ናይ መጀመርያ መዓልቲ ይምልኡ።
ክትመልኡዎ እትደልዩዎ በዝሒ ሰሙናት ይምረፁ።
እቲ ፕሮግራም በቢ ሰሙኑ ሓደ ድዩ?
ሓደ ሰሙን ይምረፁ እቲ ዝኣወጁዎ ግዘ
ድማ ክቅዳሕ እዩ።
እቲ ፕሮግራም ዝትግበረሎም ኩሎም ቆልዑት ምረፅ።

ሕማም የፍልጡ
ኣብቶ ዘይምህላው ይጠውቁ እሞ ከምዘየለዉ ኣፍልጡ።
ቆልዑት ምረፁ እሞ ንክልቲኦም ቤት ትምህርትን ነቲ
ድሕሪ ትምህርትን ዝርከብ ማእከል ኣረጋግፁ።
ዕለት ምረፁ።
ኣእትው።

ግዝያዊ ግዘ ኣውጁ።

English?
ኣብቲ መተግበሪ ዘሎ ቋንቋ ናብ እንግሊዝኛ ምቅያር
ይደልዩ ድዮም?
menyን inställningarን ይምረፁ።
ኣብቲ ዝተመረፀ ቋንቋን እንግሊዝኛን ጠውቑ።
ምረፅ ዳግም ኣጀምር.

ምልክታታት ወልዓዮ
ምንም ኣገዳሲ ነገር ኣየምልጦም፣ ናይቲ መተግበሪ
ምልክታታት (መፋለጥታት) ኣንጥፉ።
menyን inställningarን ይምረፁ።
ኣብቲ ምልክታታት ጠውቁ።
ምልክታታት ፍቀድ ዝብል ይምረፁ።

ኣድራሽኦም ይምልኡ።

እቲ ለውጢ ኣብቲ መቁፀሪ መዓልቲ ቀዳማይ ገፅ እቲ
መተግበሪ ተግባራዊ ክሳብ ዝኮነሉ መዓልቲ ንታሕቲ
ውረዱ።
ኣብቲ ቆልዓ ጠውቁ እሞ ሰዓቶም የስተኻኽሉ።
ቆልዑትን ግዜን ምረፁ።
እሺን ኣእትውን ዝብል ጠውቁ።

ሓዱሽ ቁፅሪ ስልኪ ወይ ከዓ e-post-adress ኣለኩም?
ነቲ ኣብቲ መተግበሪ ዘሎ ኣድራሻኹም ምቅያር
ኣይትረስዑ።
Menyን min profilን ይምረፁ።
ኣብታ ናይ ቢሮ ምልክት ጠውቁ፣ ይለውጡን የቐምጡ።

ንሓባራዊ ቦታ ዝህልወኩም ግዘ ኣውጁ።

እቲ ቆልዓ ሓደ ሓደ ሻብ ምስኦምን ሓደ ሓደ ሻብ ድማ ምስ
ካልኦት መዕበይቲ እቲ ቆልዓን ይነብር ድዩ? ግዘ ክገድፉ ከለዉ፣
እቲ ግዘ ናብ ትክክለኛ ሰሙናት ንክውሰኹ ካብቲ መተግበሪ
ሓገዝ ይረኽቡ እዮም።

