
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارهای کمون،  تعليمی بخش اموراز استراتژی ارتباطی  قسمتیبعنوان 
اين  شد.های اوقات فراغت ديجيتالی خواهد  ها و خانه اداری کودکستان

امر بمعنای آن است که کارهای اداری که در حال حاضر بصورت دستی 
درخواست جا در کودکستان و خانه اوقات  مثالگيرند، بعنوان  انجام می

اين تغيير  گرفت.د اينترنتی انجام خواه صفحهق يک فراغت، از طري
برای انجام  جديدی ميتدن اطفال در کمون سفله بمعنای برای سرپرستا

اوقات   کودکستان و خانهامور اداری در موارد درخواست جا برای 
باشد.  فراغت می  

 
ستم جديدی را برای انجام امور ه سيفلِ کمون سِ بر، واز تاريخ سوم اکت

گرفتن در صف  ، نوبتاختصاص جاها،  یاداری مربوط به درخواست
ت تقسيم اوقات در کودکستان و خانه اوقا جدولمد و انتظار، تغييرات درآ

 ISTسيستم جديد  داد.خواهد قرار  مورد استفادهفراغت، 
Förskola/Fritidshem برای سرپرستان، هم  را هم  پروسه درخواست

های تحت پوشش ما آسان خواهد نمود.  کارمندان اداری و هم مجموعه
ابزاری است که  IST Förskola/Fritidshemبرای سرپرستان 

گی قابل استفاده در پروسه درخواست جا در کودکستان و خانه  بساده
 دادن جوابه شده و درباره مکان اراي معلوماتاوقات فراغت، دريافت 

  باشد.  مورد نظر می طفلارائه مکانی برای سپس اين مورد و  در

 

 

 اين امر برای من بعنوان سرپرست به چه معناست؟  

و  معلومات مربوط به درآمد، تغيير تقسيم اوقاتها،  یبر به بعد، همه درخواستواز سوم اکت
برای  گرفت.نترنتی انجام خواهد صفحه اپس دادن جا بصورت ديجيتالی و از طريق يک 

 e( از طريق ورود به سيستم با کارت شناسايی الکترونيکی ،شما بعنوان سرپرست
legitimation(،  ايجاد خواهد شد. سپس در صفحه بطور اتوماتيک يک صفحه شخصی 

در  طفلتانتوانيد همه تغييراتی که مربوط به جای در نظر گرفته شده برای  خود می
باشد را انجام دهيد. کاری که شما بعنوان سرپرست  می     کودکستان/خانه اوقات فراغت 

بر انجام دهيد اين است که اگر کارت شناسايی الکترونيکی نداريد، آن واز سوم اکت قبل بايد
  را تهيه نماييد. 

 اگر امکان دريافت کارت شناسايی شخصی نداشته باشم، چکار بايد بکنم؟

کارت شناسايی الکترونيکی دريافت  دتواني شناسايی شخصی کامل نداريد، نمی نمبراگر 
 به کارمند مسئول اختصاص جا، اوا ليندستروممک وبرای دريافت کدر اينصورت  نماييد.

» ميت پونکت«توانيد به  يا ترجمه داريد می ترجماننياز به . اگر مراجعه نماييد
)Mittpunkt (Mis   ِه مراجعه نماييد.  فلِ در س  

 اوا ليندستروم 

eva.lindstrom@saffle.se - 0533-68 16 88 

هفلِ در سِ » ميت پونکت«  

Mittpunkt i Säffle 

ب  ۵پرشونز گرند   

Perssons gränd 5B   - 37 16 68-0533 ,36 16 68 -0533 :نولفيت 
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