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 بە گشتی. 1

خوێندکار ) و  ( وکەرتەکانی مندااڵن و خوێندن) شوێڤدێنێوان شارەوانی  ڕێساکانی بەقەرز وەرگرتنی ئامڕازی دیجیتاڵی کە لە

 وەرگرتووە و ئامڕازی دیجیتاڵی بەقەرزوەردەگرن. ئامڕازی دیجیتاڵیان   کەدەگرێتەوە  سەرپەرشتیارانی(دایە ئەوانە

 

 نوەرگرت قەرزبەماوەی . 2

لە بەرواری وەرگرتنەوە تا ئەو واتە شوێڤدێ ناونوسکراوە،   شارەوانی سەر بە خوێندنگایقەرزوەرگر لە  بەقەرزەکە ئەو ماوەیە دەخوات کە 

قەرزوەرگر/سەرپەرشتیارەکەی  بە ئەگەر .  ناوی نامێنێت جێدەهێڵێتخوێندنگا یان   لێدەهێنێ ێندن تەواودەکات، وازیکاتەی قەرزوەرگر خو

ئاگادارکات.   لەوە شوێڤدێشارەوانی  سەربە، پێویستە قەرزوەرگر یەکسەر خوێندنگای نهاتیایەپوچی توشی ئەوان ماڵی زەوتکرێت یان ئەگەر 

بکاتەوە. لە کاتی ڕادەستکردنەوەدا  ڕادەستی خوێندنگا  ەکەیئەدەپتەرو ی کارەبا وایەرکە و ئامڕازەقەرزوەرگر لە کۆتایی خوێندنەکەیدا دەشێت 

  کە یەکسان بێت بە تێکچوونێکی سادە. ەبێغەوش هێندە دەکرێت بۆ ئەوەی بزانرێت هەڵسەنگاندن بۆ ئامڕازەکە

 

 قەرزوەرگر ان بۆ بەڕێساک. 3

کەی پێبێت و گرنگە لە میانەی وانەکاندا ئامڕازە دانراوە. دەشێت خوێندکار هەمیشە لە خوێندگاکە بۆ ئیشوکاری خوێندنگا ی خوێندنەئامڕاز •

 ئیش بکات. باش

ی تر دانراوە کە دادەبەزێنرێت یان  انەبەرنامە و شت ئەو قەرزوەرگر خۆی بەرپرسیارە پێڕەوی مەرجەکانی بەکارهێنان بکات کە بۆبە  •

 کە. ەئامڕازبەشێوەیەکی کە دادەگیرێتە سەر 

رەبووی بەرنامە، فایەل یان هەر مادەیەکی تر ەدا خەزندەکرێت. خوێندنگا قکە ئامڕازەقەرزوەرگر خۆی بەرپرسیارە لەو شتانەی لە ناو بە  •

قەرزوەرگر بە کەدا خەزنکراوە بۆ نموونە: پێویستکات هارددیسکەکە بگۆڕدرێت یان فۆڕماتکرێتەوە.  کە ئامڕازەکە لە ناکاتەوە 

 بەرپرسیارە لە کۆپیکردنی هەر بەرنامەیەک بۆ دڵنیایی. 

ەی بیدات بەکەس یان هوشیارانە کۆدەک قەرزوەرگر بۆی نیەبە قەرزوەرگر بە تۆڕی خوێندنگاوەی دەبەستێت شەخسیە. بە ئەو کۆنتۆیەی  •

   .    ڕێگاپێنەدراوەئاشکراکات. بەکارهێنانی کۆنتۆ و کۆدی کەسێکی تر 

بەشێوەیەکی وا بەکاربهێنرێت کە دژبە  یاسابێت، بۆ  کەئامڕازەتەنانەت تۆڕی ئینتەرنێتیش دەگرێتەوە. هەرگیز نابێت یاساکانی کۆمەڵگا  •

نەی دژبە ڕێساکانی کۆیاسای بە تایبەت ئەو شتاە. ێزراوپارداهێنانی نموونە لە ڕێگای دابەزاندن/باڵوکردنەوەی ئەو مەتریااڵنەی مافی 

زانیاری دەربارەی باڵوکردنەوەی  پاراستنی وەک بوختان، سوکایەتیپێکردن و وێنەگرتن بۆ ئابڕووبردن، هەروەها رێساکانی سەر بە تاوانن

 زانیاری کەسیی بە شێوەیەکی ڕێگەپێنەدراو.

دنی ئەو شتانەدا بکات کە  و گۆڕانکاری لە شێوازی دامەزرانکە بگۆڕێت یان فایل لەناوببات ئامڕازەسیستمی  خوێندکار بۆی نیە ئۆپەریشن •

 بۆ خوێندنگایی سەرەتایی بەرنامەکراوە. 

، ڕەنگە شارەوانی داوای ێتگەر شارەوانی بەهۆی بەکارهێنانێکی نایاسایی خوێندکارەوە دووچاریی بەرپرسیاریێتی قەرەبووکردنەوە ب •

. بەرپرسیارێتی بە گوێرەی شارەوانی قەرەبووی کردۆتەوەە کە دانەوەی  ئەو بڕەپارەیە لە خوێندکار یان سەرپەرشتیاری خوێندکار بکاتەو

 دەکرێت. ێڕەویاسای قەرەبووکردنەوە هەروەها بە پێی یاسایەکی گونجاو لەو بوارەدا پ

 

 

 بەرپرسیارێتی. 4

ەسەر بوونی لیان مەترسی بزر کە زیانی پێنەگات بە شێوەیەک کەئامڕازەەوەی قەرزوەرگر بەرپرسیارە لە بەکارهێنان، هەڵگرتن و گواستنبە 

. ئەگەر ، ئەگەر لەسەر بڕیارێکی تر ڕێکنەکەوتبنماڵێ ڕانەوەی کاتی خوێندنگا ببرێتەوەپاش ب  هەمیشەکە ئامڕازە دیجیتاڵیەدروست نەبێت. دەبێت 

 قەرزوەرگر و/ یان سەرپەرشتیاربە  ئەوایکات، بزربگەیەنێت یان  کەئامڕازەقەرزوەرگر بەهۆی کەمتەرخەمیەوە یان بە ئەنقەست زیان بە بە 

بە پێی بنەماکانی یاسا کۆمەاڵیەتیەکان. سەرپەرشتیار بەرپرسیارە لەوەی کە بە هەرەوەزی  گەیشتووەپێیکە قەرزدەر  نانە ببژێرانئەو زی ئەرکێتی

 چاودێری ڕاستەوخۆ وێنێکدا بێلە ش کەئامڕازە شێوەیەکی ڕەها قەدەغەیەبە  لەگەڵ بەقەرزوەرگردا ئەو خەرجیانە ببژێرێن کە وەپێش دێن.

  هەمبارێکی قفڵکراودا هەڵگیرێت. لە  وەیجیاتی ئە هێڵرێت لەبەجێ

  

 

 

 کردنەوەداو ڕووت بیمەکردن وگەرەنتی لە حاڵەتی ڕووداو، دزین. 5

تێدابێت، دەشێت هەمیشە پەیوەندی بە مێنتۆرەوە بکرێت. لە حاڵەتی  یکەئامڕازەبگات یان گەر  کەئامڕازەلە حاڵەتی ڕووداودا گەر زیان بە 

 قەرزوەرگر/ سەرپەرشتیار سکااڵ الی پۆلیس تۆمارکات.بە دەشێت  دا کەئامڕازەبزربوونی 

ە تایبەتەکە دەکات بۆ ئەوەی بزانێت ئایا اڵەتحئەوا قەرزدەر مەزەندەی بەهۆی کەمتەرخەمیەوە لە حاڵەتی زیانپێگەیشتن یان پەیدابوونی زیان 

 قەرزوەرگر بکرێت. بە دەکرێت داوای قەرەبووکردنەوە ڕادەستی 

پەیدابوونی هەمووجۆرە زیانێک لەخۆدەگرێت بە پێی  بۆ ئامڕازی دیجیتاڵی لە قۆناغی بااڵی خوێندنگای بنەڕتی و ئامادەییدا بیمە و گەرەنتی

هەموو قەرزوەرگر و/ یانیش سەرپەرشتیار بەرپەرسیارن لەوەی مەرجەکانی بە . وەپێش دێت وێڤدێبۆ شارەوانی شهەرجۆرە مەترسیەک کە 

 جۆرە مەترسیەک ئاگاداربن کە  بۆ شارەوانی شوێڤدێ وەپێش دێت. 
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بەپێی مەرجەکانی بیمەی  ڕووداو، دزین و ڕووتکردنەوەهەندێک لەو  زیانانە دەگریتەوە کە مرۆڤ دووچاری دەبێت بە هۆی بیمەکە 

 بە: تۆمارکرێت Lin Edukationبە بیمە و گەرەنتیەوە هەیە الی  اندەشێت هەموو ئەو بابەتانەی پەیوەندی هاوپێچکراو.

  :لە ئینتەرنێت( دەستپیانێ یان بە  3)بژاردەی  010-2096300 بە ژمارە تەلەفۆنی: یان   

 service@lineducation.se  مافی قەرەبووکردنەوە بە  هەرگیزقەرزوەرگرەوە بە ئامڕازەکە دەگەن بە . ئەو زیانانەی بە ئەنقەست لە الیەن

 کەسەکە نابەخشن.  

 

یان ئەو خەرجیانە دەبژێرێت کە لە ئایا بیمەکە و بزانن ەوەان بکۆڵنلە هەلومەرجی بیمەی ماڵەکەی خۆی دەتوانن قەرزوەرگر/سەرپەرشتیار بە

 بیمەی پاراستنی کەلوپەلەکانیان الی بیمەکەی خۆیان فراوانتر بکەن.  دەتوانن ئەگینا  ڕێگای کەمتەرخەمیەوە بە ئامڕازەکە دەگەن.
 

 پێڕەونەکەیت؟ ڕێساکان ئەگەر تۆ . 6

ئامرازە دیجیتاڵیەکە بە شێوازێکی وا بەکاربهێنێت کە دژایەتی ڕێساکانی ئەگەر بەقەرزوەرگر . کە موڵکێکی قەرزکراوەدیجیتاڵیە ئامڕازە

 کەیئامڕازەبەقەرزوەرگرتن بکات، ئەوا ڕەنگە ئەمە واتای ئەوە بگەیەنێت کە قەرزوەرگر بە شێوەیەکی کاتی بۆی نیە کەڵکی  لێوەرگرێت یان 

 .  ال بێت

 

 ئەم دۆکیومێنتە تەنانەت لە شارەوانی شوێڤدێش هەیە لە ماڵپەڕی: 

verktyg/-utbildning/digitala--https://www.skovde.se/barn 

 

 زانیاری بۆ پەیوەندیکردن:

Skövde Kommun شارەوانی شوێڤدێ        

 00 80 49-0500  نتەری پەیوەندیەکان: سە

      ئیمەیڵ:  

www.skovde.se 
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