پەیماننامەی قەرزکردنی ئامرازی
دیجیتاڵی

بۆ تۆی خوێندکار
تۆ وەک خوێندکار لە خوێندگاکانی سەربە شارەوانی شوێڤدێ لە میانەی خوێندندا دەتوانیت لە سەروبەندی خوێندنەکەتدا ئامڕازی
دیجیتاڵی لەبەر دەستدا بێت بۆ فێربوون ،وەک کۆمپیوتەری الپتۆپ ،سورفپالتە یان شتێک لەو بابەتانە .ئەو ئامڕازانە وەک
کەرەسەی فێربوون تەماشا دەکرێن بۆ گەشەسەندن و برەودان بە خوێندن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خوێندنگادا .تۆ دەرفەتی ئەوەت
بۆ دەڕەخسێنرێت کە ئامڕازێکی دیجیتاڵی بەقەرز بۆ ماڵەوە وەرگریت.
تۆ وەک خوێندکار بەرپرسیار دەبیت لە ئامڕازە دیجیتاڵیەکە وە دەبێت لەو بەرگەیدا هەڵیگریت کە پارێزگاری لێدەکات .ئەم ئامڕازە
وەک خوێندکار بەتۆ دراوە بە قەرز ،جا بۆیە دەشێت بە باشی ئاگات لێی بێت و نەکەوێتە دەستی یەکێکی تر .گرنگە لە سەروبەندی
ماوەی بقەرز وەرگرتنەکەدا بە باشی ئاگاداری ئامڕازەکە بیت بۆ ئەوەی نەدزرێت .لە کۆتایی ماوەی بەقەرزوەرگرتنەکەدا دەشێت
ئامڕازەکە ڕادەستی خوێندنگا کەیتەوە.

بۆ تۆی سەرپەرشتیار
خوێندنگا بەکارهێنانی ئامڕازێکی دیجیتاڵی پێشکەش بە منداڵەکەت دەکات وەک پشتگیریەک لە فێربوونیدا .گرنگە تۆ وەک
سەرپەرشتیار پێکەوە لەگەڵ منداڵەکەتدا بەشداری نەرجەکانی بەقەرز وەرگرتنەکە بکەیت (ڕێساکانی قەرزکردنی ئامڕازێکی
) .لە کۆتایی ماوەی بەقەرزوەرگرتنەکەدا دەشێت ئامڕازەکە ڕادەستی خوێندنگا کرێتەوە.
دیجیتاڵی
ئەگەر ئامڕازەکە پاش چەند جار دووبارەکردنەوە ڕادەستی خوێندنگا نەکرێتەوە ،تۆ وەک سەرپەرشتیار ئەرکی قەرەبووکردنەوەیەت
دەکەوێتە ئەستۆ.
لە رێگای واژۆکردنی ئەم پەڕەیەی دواییدا ،جەخت لەوە دەکەیتەوە کە ئەم زانیاریانەت وەرگرتووە لەسەر ڕێساکانی قەرزکردنی
).
ئامڕازێکی دیجیتاڵی

پەیماننامەی قەرزکردنی ئامرازی دیجیتاڵی

ژمارەی پاراستن لە دزی:

کۆمپیوتەر

سورفپالتە

خوێندکار/قەرزوەرگر (لە پۆلی 7ەوە و پۆلەکانی دوای ئەوەوە واژۆدەکرێت)
من زانیاریەکانم وەرگرت
ناوی شار و بەروار:

پۆل:

ناوی خوێندکار ،بە ڕوونی:
واژۆی خوێندکار:

ژمارەی کەسیی:

سەرپەرشتیار

(ئێمە هەردوو سەرپرشتیارەکە بەشداری دەکەین لە وەرگرتنی ئەم زانیاریانەی سەرەوە لەسەر ڕێساکانی قەرزکردنی ئامڕازێکی
).
دیجیتاڵی
من /ئێمە زانیاریەکانمان پێکەوە لەگەڵ خوێندکارەکەدا خوێندەوە.
ناوی سەرپەرشتیار ،1بە ڕوونی:

ناوی سەرپەرشتیار ،2بە ڕوونی:

ژمارەی کەسیی سەرپەرشتیار ( 10ژمارە) :

ژمارەی کەسیی سەرپەرشتیار( 10ژمارە) :ر:

واژۆی سەرپەرشتیاری :1

واژۆی سەرپەرشتیاری :2

من پەیمانتان دەدەمێ کە تاکە سەرپەرشتیارم
واژۆکردن لە حاڵەتی ڕادەستکردنەوەدا:
بەروار:

واژۆی خوێندکار:

واژۆی بەرپرس:

ئەم دۆکیومێنتە تەنانەت لە شارەوانی شوێڤدێش هەیە لە ماڵپەڕی:
https://www.skovde.se/barn--utbildning/digitala-verktyg/
زانیاری بۆ پەیوەندیکردن:
Skövde Kommunشارەوانی شوێڤدێ
سەنتەری پەیوەندیەکان0500-49 80 00 :
ئیمەیڵ:
www.skovde.se

E- post :

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (Artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679)
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