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  فل،طلمر اي ألي وززيع

 

  ما. كبطفل وماكبب يالترحلى لع إطتتن غهانبوكة يلدبفي ة معالرس ادامالة، ودرسمالفي يبا قرما كدأ طفلبياآلن س
 
  ةدرسملار اختيا

 ذاوإة. قنطمالة درسم فيما كلطفلن ومضمد عقمما ئداناك وهل. فطالن نواعة سطبواد حدتتالتي و  ة،قنطمالة درسم  لىإمي تنيما كطفل

 موقعاللى إل لدخواذ ئعند ماكنكميكما، فلطها لبع تيالتي ة قنطمالة درسمهي ا مل وح ن يتأكدمغير ما تنك

www.kk.dk/skoleindskrivning ها.تبع ليالتي ة قنطمالة درسما هي مة رفعمما وكان طفلنوعل دخاوإ  

 
ن كوين ة. ولقنطمالة درسمة غير درسمفي ما كسجيل طفلترا ختاتن ا أضيا أمكنكميلك، لذمارك. ندالفي ة درسمالتيار ة اخيناك حره

 لحوعا يوشكثر ألاة ألسئلالى عة بألجواأ قراناك. هغرة شاد عمقا فرتواة الحفي ال إنشودة ملاة درسمالبتحاق اإللما كطفلن كامبإ

  .www.kk.dk/skoleindskrivningى علارس ق بالمداللتحاا
 
 ةهييفرتلق افمرالار اختيا

  ةدرسمالبة بطتمرالة يهيرفتالة سؤسمالفي ما كلطفلن موضمد عقمما ئداناك وهة. درسمل كلة يهيرفتنشأة من غهانبكوة يلدبفي د توج

 .ةدرسمللل يتسجالد عمو فسنفي ه تسجيلما كيعلب يجما، كا لطفلقعدمن دايترما تنكذا يها. وإإلب ذهي نا أمكن لطفلدايترالتي 

 

  ؟ةيهيفرلتاة سسمؤلة وادرسملي اف  مالكفطجيل ليكما تسجب عى وكيف يمت
ال تسجن أما كيعلب يج  وهنا.  www.kk.dk/skoleindskrivningة يمقلراة يتذاالة مخداليق طرن عيا نتروكإليتم ل يتسجال

 ة. يهيرفتالة ؤسسمالفي  ماكا لطفلقعدمن دايترما تنكذا ا إمغن، وهانبكوة يلدبفي ها ندايترالتي ة درسمالبعلق تيما يا فمكترغبا

 
 نماءا بتدفترة االفي  ماكفلسجيل طتذ ئن عندعايتطتسو

 
  ثاني لمبر / تشرين افنو 72ق فامولحد األى يوم الي إانلثمبر / تشرين افنو 7ق فموالاالثنين ايوم 

 
ما كة مل اإلقامحن نواعفس نما كيلدن كوين تطلب أيا هذن  فإة،يهيرفتالة ؤسسمالدرسة ومالفي ما كسجيل طفلتما كنكامكون بإيولكي 

  ما.كطفل

 

 .قةنطمالة درسمبل صاتالذ ائندعما كن كمينيا، تروكإلما كسجيل طفلتدة لعمسالى ة اما بحاجتنكذا وإ

 
  ؟اغننهة كوبديلي بفة مالعس ارمدالى احدي إفا سيبدأ ملكفطيكن  لمإذا 

، ببالسلى إة ضافإلباة معلومالهذه ل دخاإذ ئعندما كيعلب يجن، غهانبكوة يلدبفي ة معاالارس المد دىإحفي دأ بيسما كطفلن كيلم ذا إ

 .https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996 ة:يتالذة امخدالة مظونمفي  ذلكو

 
 ؟امبالغكى يتم إمت
 ماكصندوقلى إما إة الرسما كصلتوسوف  ما.كطفل هايفدأ بين أب جيالتي ة درسمالبما كمإعالباط ش /فبراير هر شل ئأوافي يتم  وف س

اسي درد عقملى عما كطفلل صحلتي اة درسمالن مذلك و، B-(e(oks  ونيتركااللوق لصنداأو   bor)r.dk)ge موقع عبر لرقمي ا

 .هايف

 

 
تقدير،اللص مع خا 

 

نغهانبكوة يلدب 

نيئناشالول طفاة لأليدلبالة ئيهال 
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