به" پورتال خانوادگی" خوش آمديد
دفتر کاری که ھرگز نميبندد!
مواردی که می بايست در مورد " پورتال خانوادگی" بياد آوريد
شما ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی زير به " پورتال خانوادگی" وارد شويد:
http://familjeportalen.landskrona.se
شما ميتوانيد با استفاده از اطالعات " ورود به سيستم" ،شماره کاربری خود را باز کنيد.
””inloggningsuppgifter” och ”användarkonto
اطالعات ورود به سيستم را که قبال دريافت کرده ايد ،سند با ارزشی است که ميبايست در جائی مطمئن نگھداری شود
تا در دسترس افراد غير مجاز قرار نگيرد.

با باز کردن شماره کاربری خود ميتوانيد موارد زير را انجام دھيد:
 .بسادگی ميتوانيد برنامه فرزند خود را در زيراين تيترتغيير دھيد”schema” :
 .اسامی ،شماره تلفن و آدرس کودکان و دانش آموزانی را که با فرزند شما در يک قسمت ھستند،
ميتوانيد در زيراين تيتر پيدا کنيد:
””placeringslista
 .اگر ديگر نيازی به "خدمات کودکياری" نداريد در زير اين تيتر ميتوانيد آن را فسخ کنيد:
””Uppsägning av plats

مواردی را که در زيراين تيترميتوانيد انجام دھيد”Min Barnomsorg” :
 .کنترل فاکتور
 .حساب کردن ھزينه خدمات کودکياری
 .تقاضای "خدمات کودکياری"
 .پيگيری "تقاضا نامه خدمات کودکياری"
 .تغيير اطالعات مربوط به درآمد

مواردی را که در زيراين تيترميتوانيد انجام دھيد”min sida” :
 .آدرس پست الکترونيکی خود را در اينجا اعالم نمائيد.”Ändra kontaktuppgifter” :

مواردی را که در زيراين تيترميتوانيد انجام دھيد”Min profil” :
 .تغييررمز عبور ،جھت "ورود به سيستم" در "پورتال خانوادگی".

نقل مکان از آمادگی به کالس پيش دبستانی با خدمات فعاليتھای فوق برنامه
در صورت نقل مکان ،شما به صورت سرپرست ميبايست ،جای فرزندتان در "آمادگی" را فسخ نموده و در مرحله
" پيش دبستانی" و "خدمات فعاليتھای فوق برنامه" تقاضای جا نمائيد .اين تقاضا را ميتوانيد ازاين طريق انجام دھيد:
””Min barnomsorg - Ansökan

تغيير و يا تحويل برنامه جديد
جھت تغيير و يا تحويل يک برنامه جديد ميتوانيد ” ”Schemaرا کليک کرده و اطالعات موجود را پيگيری کنيد.
تغييرات موقتی در برنامه و يا گرفتن مرخصی در "پورتال خانوادگی" انجام نميشود ،بلکه بطريق گذشته با تماس با
کارکنان بخش مربوطه انجام ميگيرد.
اگر سرپرستی کودک بين والدين تقسيم شده است ،ميبايست فقط ھفته ھائی که کودک نزد شماست ،در برنامه درج
شود.

سؤاالت؟
اگر در مورد طرز عمل کردن "پورتال خانوادگی" سؤاالتی داريد ،ميتوانيد با کارکنان " آمادگی_مرکز فوق برنامه"
فرزندتان تماس بگيريد .آنھا با کمال ميل به شما کمک ميکنند.

اطالعات بيشتر
اطالعات بيشتردر مورد چگونگی کار با "پورتال خانوادگی" را می توانيد در اولين صفحه "پورتال خانوادگی" پيدا
کنيد.

اطالعات شخصی "ورود به سيستم "
اطالعات شخصی مربوط به "ورود به سيستم" ،فقط به يکی از سرپرستان کودک داده ميشود .به اين توجه داشته باشيد
که اطالعات مربوط به "ورود به سيستم" شخصی ميباشد!

اطالعات" ورود به سيستم" اضافی
اگر سرپرست ديگر نيز ،خواھان يک اطالعات "ورود به سيستم" اضافی ميباشد ،ميتوانيد در صفحه اول "پورتال
خانوادگی" درخواست نمائيد.

