VÅRDNADSHAVARE
Manual

 INLOGGNINGندش لخاد

امش لفط بتکم رد هک یشور دروم رد تامولعم تفایرد یارب .دریگ یم تروص توافتم یاه شور هب ) (VKLASSسالک یو هب ندش لخاد
.دیوش سامت رد بتکم اب دیاب ،دوش یم هدافتسا
 WWW.VKLASS.SEرد دروسپ و یربراک مان اب ندش لخاد1.
سا ما سا اب دورو  (BANKID)،ید یا کناب زا هدافتسا اب ناوت یم تروص نیا رد .نومک لاتروپ قیرط زا ندش لخاد2.
.دراد نومک متسیس بصن یگنوگچ هب یگتسب نیا هتبلا هک دش لخاد رگید یاه شور عاونا و )(SMS-INLOGGNING

 STARTSIDAN OCH MENYERNAاهونیم و تسخن هحفص

اب هارمه نات دنزرف بتکم )راو هتفه و ( هنازور همانرب دروم رد عیرس و نالک دید کی هک تسا نیا تسخن ی هحفص دوجو لیلد
.دهدب امش هب ار بتکم یوس زا مهم تامولعم
امش هک ار یا هحفص ،تسا یبآ گنر هب هک ونیم زا یتمسق .دنک یم تیاده توافتم یاهدرکراک هب ار امش پچ فرط رد دوجوم یونیم
.دزاس یم صخشم ،دیتسه نآ رد نونکا

نیا ای ،دیراد یرتکچوک شیامن هحفص رگا
رب ،دینک یم دیدزاب لیابوم رد ار هحفص
دیشک یم ( دینک یم  svajparلفط مان یور
یاه هحفص دیناوتب ات )دینک یم اهر و
.دینزب قرو ار نادنزرف
)رتشییب یاهزور(  Fler dagarی هنیزگ یور رب
بتکم راو هتفه یاه تیلاعف همه ات دیهدب راشف
دوش هداد ناشن

رارق نآ رد نونکا امش هک ار یا هحفص ،هدش صخشم یبآ گنر اب هک یا هطقن .دنک یم لقتنم توافتم یاهدرکراک هب ار امش پچ فرط یونیم
.دهد یم ناشن دیراد

طخ هس زا هک یتمالع نداد راشف اب ناوت یم و دوش یم وحم ای گنرمک ونیم لیابوم تیعضو رد
دهد یم ناشن تمالع نیا رانک ناونع .درک لاعف و گنررپ هرابود ار نآ ،هدش لیکشت یقفا
.دیتسه هحفص مادک رد نونکا امش هک

عورش START
هارمه نات نادنزرف بتکم راو هتفه و هنازور همانرب یالاب نالک دید کی
بتکم زا مهم تامولعم و اهربخ اب
هنازور همانرب /یرتنج
KALENDER/SCHEMA
،یسرد فیاظو ،یگناخ یاهراک دننام رگید یاه تیلاعف لماش امش نادنزرف هنازور یسرد همانرب
نالپ ،بتکم زا نوریب هب رفس ،هدش ورزیر یسرد تفرشیپ یوگتفگ ،یتصخر یاهزور ،ناحتما
.دنک یم راک نآ اب نونکا لفط هک تسا یسرد یامت و یسرد یاه
تبقارم همانرب
OMSORGSSCHEMA
ندش میلست و – نداد میلست نامز دیناوت یم ،دیراد تغارف تاقوا هناخ/ناتسکدوک رد یلفط رگا
یچ رد امش لفط دننادب اهنآ ات دیهدب مایپ بتکم هب نینچمه و دینک تبث اجنیا رد ار لفط
.تسا تغارف تاقوا هناخ/ناتسکدوک رد ییاه تقو

یتصخر و تبایغ
FRÅNVARO OCH LEDIGHET
.دیهدب شرازگ ،نادند رتکاد هب هعجارم ای یضیرم تروص رد الثم ار دوخ دنزرف تبایغ
.دینک تساوخرد یتصخر ،رت ینالوط تبایغ تروص رد
.دنشاب هتشادن ار اهدرکراک نیا تسا نکمم اه بتکم ی همه
کرادم و دانسا
DOKUMENTATION
ییاه هتشون و ریواصت تسا نکمم اجنیا رد ،دیراد تغارف تاقوا هناخ/ناتسکدوک رد یلفط رگا
.دهد یم ناشن ار دوخ تیلاعف ،تغارف تاقوا هناخ/ناتسکدوک اهنآ رد هک دشاب دوجوم
هتفه یاه شرازگ
VECKORAPPORTER
هتفه ره رخآ رد کیتاموتا تروصب هک دهد یم ناشن ار یرخآ ام شش هب طوبرم راو هتفه یاه شرازگ
،تسا هداد خر بتکم رد امش دنزرف یارب هک ار یزیچ نآ ره اه شرازگ نیا .دوش یم لیمیا امش یارب
هتشادن ار درکراک نیا تسا نکمم اه بتکم همه .دننک یم یروآ عمج ،دتفیب قافتا تسا رارق ای
.دنشاب
یسرد تفرشیپ یوگتفگ
UTVECKLINGSSAMTAL
دوخ یارب ار اه تقو زا یکی اجنیا رد دیناوت یم امش ،تسا هدرک داهنشیپ یسرد تفرشیپ یوگتفگ یارب ار ییاه تقو ،ملعم رگا
هدرک ورزیر البق هک ییاه تقو نینچمه و تسا سرتسد رد امش نادنزرف یارب هک ییاه تقو مامت اجنیا .دینک ورزیر دوخ دنزرف و
.دوش یم هداد ناشن ،دیا
دانسا
DOKUMENT
.دنا هتشاذگ رایتخا رد امش دنزرف روتنم /ملعم ای بتکم هرادا هک مهم یاه هتشون و اهدنس

هنیزگ .دیهدب ماجنا )تامیظنت(  Inställningarهنیزگ ریز رد ار نآ دیناوت یم ،دینک ناهنپ فنص تسیل رد ار دوخ سامت تاصخشم دیهاوخ یم امش رگا
،دیآ یم نوریب یلصا یونیم زا هک یتامیظنت نایم زا سپس ،دینک یم ادیپ شیامن هحفص یالاب تسار تمس رد دوخ مان یور رب کیلک اب ار تامیظنت
.دینک یم باختنا

فنص تسیل
KLASSLISTA
یاه تسرپرس اب سامت تاصخشم نینچمه ،دینیب یم ار دوخ لفط فنص رد لماش لافطا رگید زا یتسیل
.دنشاب هدرکن لاعف ار درکراک نیا تسا نکمم اه بتکم ی همه .دینک یم ادیپ ار فنص رد لماش لافطا
تاطابتراK
KOMMUNIKATION
.دیوش سامت رد بتکم نادنمراک ای یسرد یاه نومضم نیملعم ،بتکم هرادا ،فنص ملعم اب
اه کنل
LÄNKAR
یکینورتکلا تامدخ بلغا .دینک یم ادیپ تسا هداد رارق بتکم هک ار یرگید یاه کنیل اجنیا .دینک کیلک ،ندرکزاب یارب
.دنشاب هدادن رارق اجنیا رد یزیچ تسا نکمم اه بتکم ی همه .دشاب یم تسرپرس ناونع هب امش زاین اب بسانتم هک تسا یلومعم

KALENDER/SCHEMA

هنازور همانرب /یرتنج

مادک هنازور همانرب هک دنک باختنا ات تسا رورض ،دراد دنزرف دنچ یصخش رگا
هنیزگ نیا ،دیراد دنزرف کی طقف رگا .دنیبب دهاوخ یم ار نادنزرف ای دنزرف
همانرب رد اهدادیور رتشیب یور رب دیناوت یم امش .تسا هدش باختنا البق
.دینیبب ار دادیور نآ دروم رد رتشیب تاحیضوت ات دینک کیلک هنازور
،هنازور همانرب یاهدادیور ،یسرد فیاظو ،اه سیردت نیگنر یاه هنیزگ نآ اب
هنازور همانرب رد ار توافتم یاهدادیور ناوت یم یسرد اه نالپ و یتصخر یاهزور
فیاظو و اه ناحتما همه زا تراظن یارب دناوت یم نیا الثم .درک شوماخ ای نشور
.دوش هدافتسا هدنیآ رد لفط یسرد

!ییامنهر
!Tips
باختنا تلاح زا ار )» ( Uppgifterیسرد فیاظو« گنززبس هنیزگ زا زجب اهدادیور عاونا ی همه
یرتنج راو هام شیامن هنیزگ نآ زا دعب .دینک باختنا ار دوخ نادنزرف ی همه و دیزاسب جراخ
یسرد فیاظو و یگناخ یاهراک ،اه ناحتما ی همه یالاب یلک دید کی ات دینک باختنا ار
.دیشاب هتشاد ناتدنزرف

 FRÅNVARO OCH LEDIGHETیتصخر و تبایغ
ی هنیزگ ودره رگا .دنا هدرکن لاعف ار اهدرکراک نیا اه بتکم ی همه
 (Ledigیتصخر تساوخرد و ) (Frånvaroanmälanتبایغ شرازگزا .دینک باختنا الاب رد ار درکراک امش ،تسا دوجوم ) hetsansökan
.تسا هدش باختنا شیپ زا تبایغ شرازگ دعب هب نآ

تبایغ شرازگ
FRÅNVAROANMÄLAN
یم شرازگ یراج زور مامت یارب ار تبایغ امش هک تسا نیا هدش نییعت شیپ زا ضرف .دینک شرازگ ار دوخ نادنزرف ی همه ای یکی تبایغ
نتفر یارب الثم ،دینک شرازگ ار تبایغ یرگید ینامز هرود یارب دیهاوخ یم رگا ).تسا هدش باختنا زور خیرات ناونعب زورما ( دینک
.دینک باختنا ار ) » (Annan periodرگید تقو« ی هنیزگ دیناوت یم ،زور نیب رد نادند رتکاد دزن
الاح« ای )» (Ta bortدینک کاپ« یاه هنیزگ زا .دوش یم هداد ناشن لبق لاس مین ات یمیدق و لاعف تبایغ یاه شرازگ ،هحفص نییاپ رد
.دینک هدافتسا رضاح لاح رد ای هدنیآ رد تبایغ شرازگ ندرک کاپ یارب ) » (Avsluta nuدینک متخ
یتصخر تساوخرد
LEDIGHETSANSÖKAN
یم ،دوب دنهاوخ تبایغ رد یرت ینالوط تدم امش نادنزرف ای دنزرف رگا
یالاب رد دروم نیرد بتکم تسایس .دینک یتصخر تساوخرد دیناوت
.تسا هدش هتشون هحفص نیا
زور دادعت ره یارب و تسا ادرف زا رس یتصخر عورش یارب تقو نیرتدوز
دوش رکذ دیاب امتح یتصخر یارب لیلد کی .دینک تساوخرد امش هک
.دنک تفلاخم نآ اب ای دییات ار نآ بتکم ات
تساوخرد دیسر ناونعب لیمیا کی ،دینک یم یتصخر تساوخرد یتقو
هداتسرف اه لفط یاه تسرپرس همه هب لیمیا .دینک یم تفایرد دوخ
دنک یم تفلاخم ای دریذپ یم ار امش تساوخرد بتکم یتقو .دوش یم
یم هداتسرف اه لفط یاه تسرپرس ی همه هب دروم نیرد لیمیا کی زین
.دوش
لاس مین ات یمیدق و لاعف یتصخر یاه تساوخرد هحفص نییاپ رد
ات دینک کیلک تساوخرد کی یور رب .دوش یم هداد ناشن لبق
ار تساوخرد اب تفلاخم یارب بتکم لیالد نینچمه و تاحیضوت
ار هدنیآ رد یتصخر تساوخرد کی دیناوت یم نینچمه امش .دینیبب
.دینک کاپ

 OMSORGSSCHEMAتبقارم همانرب
هب لفط هک تسا ییاه تقو لماش همانرب نیا .دنا هدرک لاعف ار تبقارم همانرب درکراک ،تغارف تاقوا یاه هناخ و اه ناتسکدوک زا یرایسب
.دوش یم هتفرگ میلست اجنآ زا ای دوش یم هداد میلست تغارف تاقوا هناخ  /ناتسکدوک
.یلصا همانرب رد تقوم تارییغت و یلصا ی همانرب :تسا هدش لیکشت شخب ود زا تبقارم همانرب
 GRUNDSCHEMAساسا هنازور همانرب
،دوشن نیزگیاج رگید ساسا هنازور همانرب کی اب هک یتقو ات و دوش یم عورش زور کی زا هک تسا رادماود همانرب کی ساسا هنازور همانرب
.دنک یم ادیپ همادا
میلست و  8:00تعاس رد یهد میلست نآ رد هک دشاب )هعمج – هبنشود( هتفه کی لماش دناوت یم الثم هداس ساسا هنازور همانرب کی
.دوش یم رارکت رگید هتفه یپ زا یا هتفه ،همانرب نیا .تسا زور ره  16:30تعاس رد نتفرگ
زا زور ره رد نتفرگ میلست و یهد میلست تعاس نآ رد هک دشاب یا هتفه  4همانرب کی دناوت یم هتفرشیپ ساسا هنازور همانرب کی
یم یراتخاس نینچ .دوش یم عورش رس زا یلبق یاه تقو نامه اب هنازور همانرب ،دش یرپس لوا هتفه  4یتقو .تسا توافتم هتفه  4نیا
.دشاب یلمع ،دیراد دوخ راک لحم رد راوهام هنازور همانرب هک امش یارب الثم دناوت

/دنزرف مادک یارب ساسا هنازور همانرب هک دینک باختنا.
.تسا نادنزرف
دینک باختنا ساسا هنازور همانرب عورش یارب خیرات کی.
)هدنیآ هبنشود الثم(
یتقو هکنیا یارب( دینک یراذگمان ار ساسا هنازور همانرب.
هب ،دینک هدافتسا هرابود ای دینک یپاک دیهاوخ یم
).دینک ادیپ ار نآ یناسآ
صخشم ار لوا زور رد نتفرگ میلست و یهد میلست تعاس.
دیزاسب
تعاس ات دینک کیلک یدعب زور رد ) (+عمج تمالع یور رب.
و دوش یپاک لبق زور زا نتفرگ میلست و یهد میلست
یوررب ،هویش نیمه هب .دینک لامعا نآ یور یلامتحا رییغت
.دینک راک ساسا هنازور همانرب رد اهزور زا کیره
کیلک ) (Sparaهریخذ یور رب ،دیدرک مامت ار راک یتقو.
.دینک

1.
2.
3.

4.
5.

6.

 TILLFÄLLIGA SCHEMAهنازور همانرب رد یتقوم تارییغتÄNDRINGAR

تقو ،لامرون تروصب ،دوش هدید لفط کی هنازور همانرب هب یتقو
.دنوش یم ماجنا اه تقو نیا رد یتارییغت بلغا اما .دنوش یم هدید ساسا هنازور همانرب یاه
میلست ناتسکدوک هب رترید ،ببس ناگی هب ات دشاب هتشاد ترورض یسک تسا نکمم
ناگی ای دشاب یتصخر رد ینالوط تالیطعت کی رد رفس لیلد هب هعمج ناگی ،دنک یهد
.دیایب نتفرگ میلست یارب رتدوز تقو رد نالکردام زور
هداس رایسب و امیقتسم ار ساسا هنازور همانرب زا یتقوم یاه فارحنا نیا دناوت یم صخش
همانرب هرچنپ رد نتفرگ میلست ای یهد میلست تعاس ندرک میظنت و ندیشک قیرط زا
نییاپ تمس هب هراشا یور ندرک کیلک و رظن دروم زور یالاب سوام نتشاد هگن اب ای هنازور
دعب و دینک یم دراو راشف تمسق ناگی رد رظن دروم زور یور رب طقف لیابوم رد .دهد ماجنا
دروم زور رد تارییغت دروم رد مایپ کی ناوت یم یتح .دینک عورش ار نداد رییغت دیناوت یم
) (Sparaهریخذ یور رب ،دیداد ماجنا ار تارییغت یتقو .درک ناور بتکم نادنمراک یارب رظن
.دینک کیلک
صخشم رظن دروم زور یور رب یتامولعم دامن کی هلیسو هب هنازور همانرب رد یتقوم تارییغت
ندرک باختنا و نآ ندرکزاب هار زا ار زور کی رد یتقوم تارییغت دیناوت یم امش .ددرگ یم
و نتفرگ میلست و یهد میلست یاه تقو تروص نیا رد ،دینک کاپ ) (Återställندنادرگزاب

 DOKUMENTATIONکرادم و دانسا
تغارف تاقوا یاه هناخ و اه ناتسکدوک هک تسا گالبو کی نوچمه ،تاملک زا ینایرج تروص هب هتشون کی ) (Dokumentationکرادم و دانسا
.دننک هدافتسا کرادم و دانسا تبث و دوخ تیلاعف هداد ناشن یارب دنناوت یم
 TVÅ VYERهرظنم ود
طقف لیابوم رد .دیهدب شیامن یلک هاگدید هرظننم ای یگالبو هرظنم لکش هب ار کرادم و دانسا دیناوت یم امش
ار یرتشیب کرادم و دانسا دیناوت یم نییاپ تمس هب هحفص هداد تکرح اب امش و دراد دوجو یگالبو هرظنم
هب عوضوم طابترا دننامه ،دوش یم هداد شیامن عوضوم ره دروم رد یرتشیب تامولعم یگالبو هرظنم رد .دینیبب
فلتخم ریواصت دیناوت یم یتح امش یگالبو هرظنم رد .یلامتحا همیمض یاه لیاف و یسرد یاه نالپ ،یشزومآ نالپ
.دینزب قرو ،دشاب هدش هداد طابترا عوضوم کی هب ریوصت نیدنچ هک یتروص رد ار

 KOMMENTARERاهرظن
» (”Visa allaهدب ناشن ار اهرظن همه« کنل ای عوضوم کی هرابرد هتشون نتم یور رب
و دیناوخب ار نارگید یاهرظن مه دیناوت یم امش هاگنآ .دیهدب راشف )”kommentarer
.دیهدب رظن عوضوم هرابرد ناتدوخ مه
 VEM INLÄGGET HANDLAR OMتسیک هرابرد هتشون
هچ یارب هتشون نیا هک دینیبب دیناوت یم ] [ ikonenتمالع هلیسو هب هتشون ره رد
.تسا هدش رشن یناسک
طابترا هتشون نیا اب امش نادنزرف /دنزرف مادک هک دینیبب دیناوت یم یتح امش
[ikonen ].دنراد

یسرد تفرشیپ یوگتفگ
UTVECKLINGSSAMTAL
هدرک صخشم یسرد تفرشیپ یوگتفگ یارب ار یاه تقو ملعم رگا
و تقو .دینک ورزیر اجنیا رد ار اهنآ زا یکی دیناوت یم امش ،تسا
ره یارب دیناوت یم امش .دینک باختنا دیهاوخ یم هک ار یزور
طلغ ار یزیچ رگا .دینک ورزیر ار اه تقو زا یکی دوخ دنزرف

 KOMMUNIKATIONتاطابترا
نیا هار زا مایپ کی امش یتقو .دریگ یم تروص لیمیا هار زا بتکم اب طابترا
دناوت یم وا و دسر یم هدنریگ هب لیمیا تروصب مایپ نآ ،دیتسرف یم درکراک
هدرک تبث لیمیا سردآ کی امش هک تسا مهم لیلد نیمه هب .دنک ناور خساپ اجنامه
کیلک اب ) (inställningarتامیظنت ریز رد ار راک نیا دیناوت یم امش .دیشاب
.دیهدب ماجنا تسار تمس ،الاب هشوگ رد دوخ مان یور رب ندرک

 INSTÄLLNINGAR OCH SPRÅKVALنابز باختنا و تامیظنت
و دینک کیلک هحفص یالاب رد تسار تمس هشوگ رد ) (AVATARراتاوآ یور رب ،نات یصخش تامیظنت هب ندیسر یارب
.دینک باختنا ار ) (Inställningarتامیظنت ،دوش یم زاب هک ییونیم رد
کیلک دوخ مان یولهپ رد هیلاوس تمالع یور رب )،دوش یم داهنشیپ یسیلگنا و یندیوس( نابز نداد رییغت یارب
.دینک باختنا ار )( SPRÅKنابز ،دوش یم زاب هک ییونیم رد و دینک

هک تسا نیا یارب نیا .درک دیهاوخ دروخرب ) (inställningssidanتامیظنت هحفص هب ،دیوش یم لخاد ) (Vklassسالک یو رد هک راب نیلوا
،دینکن دروخرب تامیظنت هحفص هب ندش لخاد راب ره رد هکنیا یارب .دینک دییات ار دوخ نفلت ربمن و لیمیا همه زا لوا ،نات سامت تاصخشم
.دینک کیلک هحفص نییاپ رد )» (Sparaهریخذ« همکد یور رب
هدافتسا بتکم هک رگید متسیس ناگی زا( تسا هدش تبث ) (Vklassسالک یو رد کیتاموتا تروص هب رگا ای تسا دیدج امش لیمیا سردآ رگا
لمعلاروتسد ندرک لابند قیرط زا راک نیا .دینک ) (verifieraیبایشزرا ار نآ هک دوش هتساوخ امش زا تسا نکمم )تسا هدش هتفرگ دنک یم
همان« همکد یور رب امش هکنیا ای ،دراد دوجو دیدج لیمیا سردآ کی ندرک هریخذ تقو رد امش یارب هدش لاسرا لیمیا رد هک دوش یم ماجنا ییاه
رظن رد .دوش یم هداد شیامن ،دشاب هدشن یبایشزرا امش لیمیا سردآ رگا و دیا هدرک کیلک )» (Skicka verifieringsbrevنک ناور یبایشزرا
یاه لیمیا سردآ یتح .دنک ناور لیمیا نات یارب دناوتب بتکم ات دیشاب هدرک یبایشزرا ار دوخ لیمیا سردآ تسین رورض هک دیشاب هتشاد
هک دشاب نیمطم دناوت یم نآ اب بتکم هک تسا یشور لیمیا سردآ ندرک یبایشزرا اما ،دننک یم تفایرد ار بتکم یاه لیمیا ،هدشن یبایشزرا
.دنتسه حیحص ،بتکم متسیس رد هدش تبث یاه لیمیا سردآ

دشاب یم یسرتسد لباق ) (supportsajtنابیتشپ تیاسبیو رد رتشیب تامولعم
.دینیبب )» (Vårdnadshavareتسرپرس« ناونع نییاپ هب
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؟دیراد ) (Vklassسالک یو دروم رد یلاوس
!دننک کمک امش هب اهنآ ات دینک لصاح سامت نات دنزرف بتکم هب
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