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  ،لفلطا مرأ يلو يیزعز

   .املكفطوب ا بكمبحیرلتا ىلإ علط تتنغاوبنھ كةدیل بيف ةاملعا سرادلماو ،ةسردلما يف اریبق الكمفط أدسیب ناآل
 

  ةسمدرلا اریتاخ
 وإذا .ةقطنمال ةسرمد يفا مكلفطلن ومضمد عقما مئادك انوھل. فطلان اونعة طساوبد دتحتي تلاو  ،ةقطلمنا ةسردم  ىلإ يمنتی الكمفط

 قعوملاى لإل ودخلاذ ئدنع امكنكمی، امكلفطا ھلبع تیي تلاة قطنملاة سردمي ھا مل وح  ندیأكتم رغی امكنت
http://pasningogskole.kk.dk/skole الھ ع یتبيلتا ةقطلمنا ةسرد ميھ ا مةفرومع الكمفط ناوعن لاخدإو.  

ن وكین لوة. قطنملاة سردمر یغة سردمي فا مكلفطل یسجتا راتتخن أا ضیأا مكنكمی، كلذلك. رامندلاي فة سردملار ایتاخة یرك حانھ
 لوحا عویشر ثكألاة لئسألاى لعة بوألجاأ رقاك. انھة رغاشد عاقم رفاوتة لاحي فال إة دوشنملاة سردملابق اتحلإلاا مكلفطن اكمإب
  .https://pasningogskole.kk.dk/skoleى عل سرمداالب قاحتاللا

 ةیھیفترلا قفامرلا اریتاخ
  ةسردلماب ةطرتبلما ةفیھیرلتا ةسسؤلما يف الكمفطل نوضمم دقعم اائمد كاھنو .ةسردم للك ةفیھیرت ةأشمن نغاوبنھك ةدیلب يف دجوت
 .ةسردلمل لجیسلتا دعو مسف نيف ھلجیس تاملیكع بج ی،املكفطل ادقع منادریت ا كنتماذإو .الیھإ بھذی ن أامكفلط لنیدارت يتال

  ؟یةھیرفتلا سةسؤلماو سةردلما يف  ماكلفط جیلس تامكلی عبج یفكی وىمت
ال سجتن أا مكیلعب یج  انوھ. www.kk.dk/skoleindskrivning  ةقمیرلا ةاتیذلا ةدمخلا قریط نع ایونرلكتإ میت لجیسلتا

  .ةفیھیرلتا ةسسؤلما يف الكمفطل ادقع منادریت ا كنتماذإ اوم ،نغانھوب كةدیل بيف اانھدری تيلتا ةسردلما بقلع یتامفی ااتكمغبر

 ن ماءادابت ةرفتلا يف الكمفط لجیس تذدئعن نایعطستوت

   يانلثا رینش ت/ رمبفنو 28 قفامولا دحألا م یوىلإ يانلثا رینش ت/ رمبفنو 8 قفامولا الثنینا میو

 ا كمةامقاإل لح مناوعن سف ناكمدیل نو یكنأ بلط یتاذھ نإف ،ةھیفیرلتا ةسسؤلماو ةسردلما يف اكملفط لجیس تامنكاإمك بنو یكيلكو
  .الكمفط

 .قةطلمنا ةسرد بملاصاالت ذدئنع انكم مك ی،انیورلكتإ الكمفط لجیسلت ةدعاس مىلا ةجاح با كنتماذإو

  ؟نغاھنبوة كیدلبي فة مالعاس رادملاى دحإي فأ دبیسا ملكفطن یك لم اإذ
، ببسلاى لإة فاضإلابة مولعملاه ذھل ادخإذ ئدنعا مكیلعب یج، نغاھنبوكة یدلبي فة ماعلاس رادملا ىدإحي فأ دبیسا مكلفطن كیم لا ذإ

 .https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996 :ةاتیذلا ةدمخلا ةومظ منيف كوذل

 ؟امكإبالغ م یتىمت
 اقكمودصن ىلإ اإم ةلاسر الكمص تفوسو .الكمفط افیھ أدیب نأ بجی يلتا ةسردلماب امالمكعإ طاشب / رایرفب رھش لائوأ يف م  یتفوس
ي ساردد عقمى لعا مكلفطل صحي تلاة سردملان مك لذو، )e-Boks(  يونرلكتاال قودصنلا وأ  )borger.dk( قع ومر بعي مقرلا

 .افیھ

،ریدقتلاص لامع خ 
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