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متسیس رد ندش لخاد  
 هدافتسا امش لفط یاربً اصوصخم لکش مادک ھک دینادب ھکنیا یارب .دریگب تروص فلتخم لاکشا ھب دناوتیم سالک یو رد ندش لخاد

.دیریگب سامت نات لفط بتکم اب ھک دیاب دوشیم  

 www.vklass.se تیاس رد دروسپ ای روبع زمر و یربراک مان اب متسیس ھب ندش لخاد

 ،دروسپ و یربراک مان ،ید یا کناب ای یکناب ھمانسانش اب تروص نیا رد .نومک ای رھش متسیس ھچیرد ای لاتروپ طسوت ندش لخاد

 یچ ھب ار دوخ متسیس نومک دوخ ھک دوشیم نیا ھب طبترم ھک دوشیم ھئارا رگید فلتخم شور نیدنچ و سا ما سا ای یکماغیپ دورو

.هدومن داجیا لکش  

 ،یکناب ھمانسانشً الثم رظن دروم هویش ابً ادعب.دینکیم ادیپ ار ناتدوخ نومک تسیل نیب زاو دیھدیم راشف - Välj Organisation – ھب

 .دیوش متسیس لخاد روبع زمر ای دروسپ و یربراک مان

 

 



  
 

نابز باختنا و تامیظنت   
 رھاظ ھک یتسرھف رد و دیھدیم راشف ناتدوخ راتاوا ھب ھحفص یالاب تمسق تسار ھشوگ رد نات یصخش تاصخشم ھب یبایتسد یارب

 .دینکیم باختنا ار Inställningar دوشیم

 ھک یتسرھف رد و دیھدیم راشف نات مان رانک رد ھیلاوس ھمالع ھب ،)دنا باختنا لباق یسیلگنا و یندیوس نابز( نابز نداد ریغت یارب

.دینکیم باختنا ار نابز دوشیم رھاظ  

ً اصوصخم امش اب سامت تامولعم دیئات لیلد ھب نیا .دیوشیم وربور تاصخشم ھحفص اب دیوشیم لخاد سالک یو رد امش ھک لوا راب

 ھمکد ھب دینیبب ،دیوشیم متسیس لخاد ھک راب رھ ،ار تاصخشم ھحفص ھک دیھاوخیمن رگا هدنیآ رد .تسا نات لیمیا و نوفیلیت هرامش

»Spara« دیھدیم راشف ھحفص نییاپ رد. 

 ھک یرگید متسیس مادک زا( تسا هدش سالک یو لخاد کیتاموتا ای راکدوخ لکش ھب رگید قیرط مادک زا ای و تسا دیدج نات لیمیا رگا

 یاھ لمعلاروتسد زا ندومن یوریپ اب راک نیا .دینک دیئات ارنآ ھک دوشیم ھتساوخ امش زا )تسا هدش لخاد دنکیم هدافتسا نآ زا بتکم



  
 رگا ھک »Skicka verifieringsbrev« ھمکد ھب ای و ،دینک یم تبث ار ون لیمیا کی ھک ینامز دوشیم ماجنا دوشیم هداتسرف ھک یلیمیا

 .تسین یرورض سردآ دیئات دتسرفب لیمیا کی امش یارب بتکم ھک نیا یارب دینک ھجوت .دینک یم کیلک ،دشابیمن هدش دیئات نات سردآ

 سردآ ھک تسا بتکم یارب نتفای نانیمطا هار کی لیمیا ندومن دیئات اما ،دشابیم یسرتسد لباق بتکم فرط زا هدشن دیئات سردآ یتح

 .دشاب یم حیحص متسیس رد ناربراک لیمیا

 

 

 

  تیاضر
 یگدیسر ای تیریدم .تسا هدش داجیا بتاکم لاکشا مامت رد تیاضر تیریدم ناور و ینوناق ھئارا کی یارب سالک یو تیاضر

 ماغیپ ندناوخ بتکم یارب ورت هداس ار ھمان تیاضر ندناوخ درگاش تسرپرس یارب ھک دوشیم یذغاک یداع تیریدم نیشناج یلاتیجید

.دنا هدرکن لاعف ار درکلمع نیا اھ بتکم مامت .دزاسیم رت هداس ار یراج یاھ  

 

 

 



  
دننکیم تیریدم ار یراج تیاضر نادرگاش تسرپرس لکش یچ ھب  

 ندرک کیلک قیرط زا ار نیا .دنک یم ادیپ یسرتسد تنرتنا ھحفص قیرط زا مھ و نشیکیلپا قیرط زا مھ تیاضر ھحفص ھب تسرپرس

 ندش لوبق رظتنم ھک یتیاضر مھ تسیل رد .دھدیم ماجنا »Samtycken« ھبً ادعب و ھحفص تسار جنک یالاب تمسقرد دوخ مان ھب

  .دوشیم هداد ناشن هداد باوج ارنآ خیرات اب تسرپرس ھک یتیاضر مھ و تسا

 رگید طوبرم تیاضر ایآ ھک دنیبب ھک دناوت یمن مھ و دھد باوج تسا شدوخ مان ھب ھک ار ییاھ تیاضر ھک دناوت یم طقف تسرپرس

 یتشاددای هدش در ای هدش وغل تیاضر کی .دیای ریغت یتقو رھ رد ھک دناوت یم هدش لوبق تیاضر کی .ریخ ای دشابیم ناتسرپرس

»Godkänner ej« دھدیم ار. 

 

 

یسامت صاخشا  

دنک یم تیریدم ار یسامت صاخشا تسرپرس لکش یچ ھب  

 قیرط زا ار نیا .دنک یم ادیپ یسرتسد تنرتنا ھحفص قیرط زا مھ و نشیکیلپا قیرط زا مھ یسامت صاخشا ھحفص ھب تسرپرس

 یصاخشا اجنیا رد .دھدیم ماجنا »Kontaktpersoner« ھبً ادعب و ھحفص تسار جنک یالاب تمسقرد دوخ مان ھب ندرک کیلک



  
 صخش ھمیمض ار سکع کی ھک دیھاوخ یم رگا .دینک یم تبث دنسانشب ھک تسا بوخ ناتسکدوک ای بتکم یارب ھک ار یطابترا

 .دوش تبث ھک دوشیم یطابترا صخش جنپ ات .دیھد یم ماجنا »Välj fil« پچ فرط عبرم رد ارنیا دینک یطابترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسرھف و لوا ھحفص  



  
.دشاب یم بتکم زا مھم تامولعم نداد ناشن نانچمھ ناش ھتفھ و نات لافطا بتکم زور زا عیرس رورم کی نداد لوا ھحفص فدھ  

 ندرک شک( »ھپیاوس« نات لافطا مان یالاب امش سپ دینیب یم لیابوم نوفیلیت رد ار ھحفص ای و دیراد کچوک ھحفص ای نیرکس کی رگا

  .دیوش لدب و در ناش نیب ھک ات دینک یم )ندرک اھر و

 .دوش هداد ناشن ھتفھ مامت یاھ تیلاعف ھکنیا یارب دیھدراشف »Fler dagar« ھمکد ھب

 رد رضاح لاح رد امش ھک دھدیم ناشن تسرھف ھطقن یبآ ھمالع .درب یم فلتخم یاھ تیلاعف ھب ار امش پچ فرط ھب ونیم ای تسرھف

.دیتسا ھحفص مادک  

  .دوش زاب هرابود یقفا طخ ھس اب یلوبمس ھب نداد راشف طسوت ھک دناوتیم و دوشیم تاق ھحفص لیابوم نوفیلیت رد

.تسا الاح نیمھ ھحفص مادک رد امش ھک دھدیم ناشن لوبمس رانک ناونع  

 ماجنا »Inställningar« نییاپ رد ار راک نیا ھک دیناوتیم ،دینک ناھنپ فنص تسیل رد ار ناتدوخ یسامت تامولعم ھک دیھاوخ یم رگا

 .دیھد

»Inställningar« دینکیم باختناً ادعب و ،دینک ادیپ ھحفص یالاب تسار تمسق رد نات مان ھب ندومن کیلک اب ھک دیناوتیم ار 

  .دوشیم رھاظ ھک یتسرھف رد ار »تامیظنت«

 

 

عورش  

.بتکم فرط زا مھم رابخا نانچمھ و نات لافطا یسرد ھتفھ و یسرد زور یالاب رورم  

تاقوا میسقت /یرتنج  

 تاقالم ،یتصخر یاھ زور ،ناحتما ،فیاظو ،یگناخراک دننام رگید یاھ تیلاعف لومش ھب نات لافطا بتکم تاقوا میسقت 

.دننک یمراک نآ اب الاح نیمھ لافطا ھک تاعوضوم یاھ شخب و یسرد یاھ نالپ ،نتفر ھلیم ،نادرگاش تفرشیپ هدش فرزیر  

نداد لیوحت ای  نتشاذگ  

 ار تامولعم ھک تسا هدرک باختنا نانچمھ تسا هدروآ دوجو ھب سالک یو رد ارنآ بتکم ای ناتسکدوک ھک دینیب یم ار یلیوحت طقف امش

 دانسا مامت ھب امش .دینک ھفاضا ار تامولعم »Vårdnadshavarens del« نییاپ رد نتم تمسقرد ھک دیناوتیم امش نآ زا دعب .دتسرفب

 .دنا هدرکن لاعف ار درکلمع نیا اھ بتکم مامت .دینیبب دیناوت یم ار سامت تاصخشم لومش ھب تامولعم مامت و دیراد یسرتسد

  تبقارم تاقوا میسقت



  
 ار نانکراک ھب ماغیپ نتشون نانچمھ ار اھنآ ندرب و نداد لیوحت یاھ تقو ھک دیناوت یم دیراد یحیرفت زکرم ای ناتسکدوک رد لفطرگا

.دنشاب یم یحیرفت زکرم ای ناتسکدوک رد نات لفط اھ تقو مادک ھک دننادب اھنآ ھک ات ،دینک یرگنزاب  

یتصخر و یرضاح ریغ  
 . .دینک ار یتصخر یاضاقت ینالوط یرضاح ریغ رد .دیھد شراذگ نادند رتکاد تقو ای و یضیرم ردً الثم ارنات لفط یرضاح ریغ

.دنا هدرکن لاعف ار درکلمع نیا اھ بتکم مامت  

تادنتسم  
 یحیرفت زکرم ای ناتسکدوک ھک دشاب ھتشاد دوجو اجنیا ردریوصت ای نتم ھک دراد ناکما دیراد یحیرفت زکرم ای ناتسکدوک رد لفط رگا

.دنھد یم ناشن ار دوخ تیلاعف  

جیاتن  
 رد .دوشیم هداد ناشن تارمن و نیماضمرورم ،تاعقاو اجنیا رد .دیراد ھسیل ای ھییادتبا بتکم رد لفط ھک تسا ییامش یارب ھنیزگ نیا

 نومضم دروم رد تارظن و یبایزرا نیماضم رورم ریزرد .دینیب یم ار سروک لیاسم و یدارفنا یاھ نومضم جیاتن تاعقاو نییاپ

 ھنیزگ بتاکم مامت .دینیب یم ار ییاھن تارمن ھچراپ و رتسمس تارمن ھچراپ تارمنریزرد .دینیب یم ار اھ سروک و یدارفنا یاھ

.دنا ھتخاسن لاعف ار تارمن  

یا ھتفھ شرازگ  
 امش لیمیا سردآ ھب تاموتا ای راکدوخ لکش ھب شرازگ ھتفھ رخآ رد نانچمھ دوشیم هداد ناشن رخآ هام شش یا ھتفھ روپار اجنیا رد

 نیا بتاکم مامت .دنکیم ھصالخ دتفا یم قافتا ای هدیتفا قافتا نات لفط رھ یارب بتکم رد ھک ار ھچنآ اھ شرازگ نیا .دوشیم هداتسرف

.دنا ھتخاسن لاعف ار ھنیزگ  

یا ھعسوت یاھ وگتفگ  
 ار اھ تقو نیا زا یکی نات لفط و دوخ یارب ھک دیناوت یم امش تسا ھتشاذگ یا ھعسوت یاھوگتفگ یارب ار ییاھ تقو ملعم رگا

 ار ییاھ تقو مامت نانچمھ و دوشیم هداد ناشن تسا نات لافطا یارب ندرک فرزیر یارب سرتسد ھک ییاھ تقو مامت اجنیا رد  .دیریگب

.دیا هدرک فرزیر البق ارنآ امش ھک  

دانسا  
.دیریگب هرھب دنا ھتشاذگ نات لفط فنص نارگن /فنص ملعم ایو بتکم تیرمآ ھک یمھم یدانسازا  

فنص یرضاح  
 ادیپ ار فنص رد ناتسرپرس رگید یسامت تامولعم نانچمھ دینیبب ار دنوریم نات لفط فنصرد ھک ار ینادرگاش رگید تسیل اجنیا رد

.دنا ھتخاسن لاعف ار ھنیزگ نیا بتاکم مامت .دینک  

طابترا  
  .دیریگب سامت بتکم رد نانکراک رگید ای و نیماضم یاھ ملعم ،بتکم تیرمآ ،فنص ملعم اب ھک دیناوتیم اجنیا رد



  
کنیل ای دنویپ  
 هدش هدافتسا یداع ییاھ کنیلً الومعم .دییامن یم ادیپ تسا ھتشاذگ بتکم ھک ار ییاھ کنیل اجنیا رد .دینک کیلک ندومن زاب یارب

.دنا هدنامن یزیچ اجنیا رد بتاکم مامت .دنشابیم ،تسا ھجوم تسرپرس لثم ھب امش یارب ھک یتنرتنا تامدخ  

 

 

 

تاقوا میسقت /یرتنج  

 زا نیا سپ دیراد لفط کی رگا  .دینک یم هاگن نات لافطا مادک ای لفط مادک تاقوا میسقت ھب ھک دینک باختنا دیاب دیراد لفط نیدنچ رگا

.دینیبب ار ھعقاو دروم رد رتشیب تایئزج ات دینک کیلک یرتنج رد تاعقاو رثکا ھب ھک دیناوتیم امش .تسا هدش باختنا لبق  

 نشور باختنا ھک دیناوت یم امش ندومن نالپ و یتصخر یاھ زور ،یرتنج تاعقاو ،تاصخشم ،یسرد تاعاس ھگنر یاھ باختنا اب

 هدنیآ تاناحتما ای فیاظو ندومن رورم یارب نیا ھک دوشیم لاثم روط ھب .دینک ار میوقت رد تاعقاو فلتخم لاکشا ندرک شوماخ ای

.دوش هدافتسا نات لافطا  

!داھنشیپ  

 ھب یرتنج ھک دینک باختناً ادعب .دینک باختنا ارنات لافطا مامت و دینک باختنا وغل ار »فیاظو« زبس باختنا زج ھب تایعقاو عاونا مامت

.دیشاب ھتشاد نات لافطا فیاظو و یگناخ یاھراک ،اھ ناحتما زا حضاو یلک یامن کی ھک ات دوش هداد ناشن راوھام لکش  



  
 

 

 

یتصخر و یرضاحریغ  
 باختنا ار نیرتالاب ھنیزگ دشاب دوجوم یتصخر یاضاقت مھ و یرضاح ریغ عالطا مھرگا .دنا ھتخاسن لاعف ار ھنیزگ نیا اھ میوقت مامت

.تسا هدش باختنا لبق زا تروص نآ رد یرضاح ریغ عالطا .دینک یم  

یرضاح ریغ عالطا  
 عالطازور مامت یارب ار یرضاحریغ امش ھک تسا نیا هدش باختنا لبقزا .دیھد عالطا ارنات لافطا زا ات نیدنچ ای کی یرضاح ریغ

 ،زور نیب رد نادند رتکاد تقوً الثم ،دیھد عالطا رگید تدم مادک یارب ھک دیراد وزرآ رگا .)زور خیرات ،هدش صخشم زورما( دیھدیم

.دینک باختنا ار »رگید تدم« ھک دیناوتیم  

  .دوشیم هداد ناشن لاسرخآ هام شش رد یلبق یاھ یرضاح ریغ و یلعف یرضاح ریغ تبث ھحفص نییاپ رد

 یراج یرضاحریغروپار ندرک مامت ای و هدنیآ یرضاحریغروپار کی ندرک فذح یارب »دینک مامت لاح« ای و »فذح« ھمکد زا

.دینک هدافتسا  

یتصخر یاضاقت  



  
  .دییامن ار یتصخر یاضاقت ھک دیناوتیم دوب دنھاوخ رضاح ریغرتلیوط یتدم کی نات لافطا ای و لفط رگا

تسا دوجوم ھفحص یالاب رد دروم نیا رد بتکم نیناوق  

 و در یارب انبم کی ثیحنم دیاب شیمھ لیلد کی .تسا لامعا لباق  دیھاوخب ھک زور دنچ رھ یارب و عورش ادرف زا یتصخر یاضاقت

  .دوش رکذ بتکم یارب یتصخر یلوبق ای

 

 ینامز .دوریم لفط ناتسرپرس مامت ھب لیمیا .دینک یم تفایرد نات یاضاقت زا یدیئات لیمیا کی دینک یم ار یتصخر یاضاقت ھک یتقو

  .دوشیم هداتسرف لفط ناتسرپرس مامت یارب لیمیا کی مھ زاب دنکیم لوبق ای و در ار اضاقت بتکم ھک

   .دوشیم هداد ناشن لاسرخآ هام شش رد یلبق و یلعف یتصخر یاھ اضاقت ھحفص نییاپ رد

 هدنیآ رد یتصخر یاضاقت ھک دیناوت یم امش .دینیبب ار بتکم فرط زا اضاقت در یلامتحا لیلد و حیضوت ات دینک کیلک اضاقت کی ھب

  .دینک فذح مھ ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

تبقارم تاقوا میسقت  
 و ندنام تاقوا لماش ھک تسا لفط تاقوا میسقت نیا .دنا هدرک لاعف ار تبقارم تاقوا میسقت ھنیزگ یحیرفت زکارمو بتاکم رتدایز

 میسقت تقوم تاریغت و یساسا تاقوا میسقت :تسا شخب ود لماش تبقارم تاقوا میسقت .دشابیم یحیرفت زکرم ای بتکم رد ندروآ

.تاقوا  

یساسا تاقوا میسقت  
 ارجا ،دوشیم لیدبت رگید تاقوا میسقت کی اب ھک یتقو ات و دوشیم عورش زور کی ھک تسا موادتم ھمانرب کی یساسا تاقوا میسقت

  .دوشیم

 تعاس ندروآ و ٨.٠٠ تعاس یلیوحت اب دشاب )ھعمج – ھبنشود( ھتفھ کی لماش لاثم روط ھب دناوت یم یساسا هداس تاقوا مسیقت کی

.دراد موادت ھتفھ ھب ھتفھً ادعب تاقوا میسقت نیا .زور رھ ٣٠.١۶  



  
 راھچ نیا رد زور رھ لفط ندروآ و یھد لیوحت ھک دشاب یا ھتفھ راھچ تاقوا میسقت ھک دناوت یم یساسا ھتفرشیپ تاقوا میسقت کی

 ھک امش یاربً الثم بیترط عون نیا .دوشیم عورش هرابود تاقوا نامھ اب تاقوا میسقت دش مامت ھتفھ راھچ نیا ھک یتقو .دراد ریغت ھتفھ

.دشاب یلمع ،دیراد نات راک یاج رد ھناھام لیوط یراک تاقوا  

 

 

 

.دراد طابترا یساسا تاقوا میسقت لافطا مادک /لفط مادک یارب ھک دینک باختنا  

.یدعب ھبنشود لاثم روط ھب ،دوشیم عورش یساسا تاقوا میسقت ھک دینک باختنا ار خیرات کی  

 ادیپ رت هداس ارنآ دینک هدافتسا هرابود ای دینک یپاک ھک دیھاوخیمً ادعب رگا ھک نیا یارب( دیھد نات تاقوا میسقت یارب مان کی

.)دینک  

.دینک رکذ ار ندروآ و لیوحت تقو کی لوا زور یارب  

 ار یلامتحا تامیظنت و دینک یپاک لبق زور زا ار ندروآ و یھد لیوحت تاقوا ھک ات دینک کیلک یدعب زور رد )+( عمج ھب

.دیھد ماجنا  

.دینک کیلک ندرک هریخذ ھب مامتا زا سپ  

 

تاقوا میسقت یتقوم تاریغت  
 نیا زا فارحنا اما .دینیب یم ار یداینب تاقوا میسقت تاقوا یداع لکش ھب دینکیم هاگن لفط کی تاقوا میسقت ھب ھک یتقو

 ،دھد لیوحترترید یلیلد مادک ھب رظن ناتسکدوک رد دراد ترورض مدآ یزور مادک ھک دیاش .دریگ یم تروصً ارثکا تاقوا

 لفط و دیایم رتدوز یمکزور کی نالکردام ای و دشاب تصخرً الماک رفس و ینالوط یصخر لیلد ھب ھعمج زور کی دیاش

.دربیم ار  

 و یھد لیوحت تقو یارب هدنزغل ندرک شک قیرط زا تاقوا میسقت یامن رد میقتسم یساسا تاقوا میسقت زا تافارحنا نیا

.دریگ یم تروص ،نییاپ فرطریت ھب ندرک کیلک وزور یالاب سوم نتفرگ مکحم قیرط زا ،ندروآ  

 کی رد ارنات یتقوم تاریغت ھک دیناوتیم امش .دوشیم یناشن زور رد تامولعم لوبمس کی اب تاقوا میسقت یتقوم تاریغت

 تامیظنت ھب هرابود یلامتحا ماغیپ و ندروآ و یھد لیوحت تاقوا تقو نآ .دینک فذح ددجم میظنت و ندرک زاب قیرط زا زور

.دوریم یساسا تاقوا میسقت رد  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

تادنتسم  
 ناشن یارب دنناوتیم اھ ناتسکدوک و یحیرفت زکارم ھک ،گالبو کی دننامً ابیرقت ،نایرج کی رد تسا ییاھ تسوپ تادنتسم

.دننک هدافتسا ناش تیلاعف یزاس دنتسم و نداد  

امن ود  
 دوجوم یگالبو یامن طقف لیابوم نوفیلیت رد .دیھد ناشن یلک یامن ای و یگالبو یامن ھب ار ار تادنتسم ھک دیناوت یم امش

.دینیبب تادنتسم زا رتدایز ھک ات دینکیم شک نییاپ فرط ھب ار ھحفص امش و تسا  

 ،اھ یزاس ھمانرب ،یسرد نالپ اب طابتراً الثم ،دوشیم مولعم رتشیب تامولعم یمک کی تسوپ رھ دروم رد یگالبو یامن رد

 یدایز یاھ سکع ھک یتروص رد ،اھ سکع نیب رد ھک دیناوت یم یگالبو یامن رد .یا ھمیمض یفاضا یلامتحا یاھ لیاف و

.دینزب قرو ،دراد دوجو تسوپ کی رد  

تارظن  
 رد ناتدوخ و دیناوخب ار نارگید تایرظن مھ ھک دیناوت یم تقونآ .دینک کیلک »Visa alla kommentarer« ھب ای و تسوپ نتم ھب

 .دیھد ھیرظن تسوپ



  
تسیک دروم رد تسوپ  
  :هدش رشن دامن ای نوکیآ ولج رد تسوپ اھ یک یارب دینیبب دیناوت یم تسوپ رھ رد

 

دنشابیم طبترم تسوپ نیارد نات لافطا ای لفط مادک ھک دینیبب دیناوت یم نانچمھ امش  

 

 

 

 

 

طابترا  
 لیمیا لکش ھب نیا دیتسرف یم ھنیزگ نیا طسوت ار ماغیپ کی امش ھکیتقو .دریگ یم تروص لیمیا قیرط زا بتکم اب طابترا

 هدش تبث لیمیا کی امش ھک تسا مھم لیلد نیا ھب .دھدیم باوج امش ھب قیرط نیا زا سپس ھک دوشیم هداتسرف هدنریگ ھب

.دینک یم تسرد الاب تمسق تسار تمس رد نات مان ھب ندرک کیلک طسوت نات تامیظنت نییاپ رد ار نیا .دیشاب ھتشاد  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

یا ھعسوت یاھ وگتفگ  
 ھک ار یزور و تقو .دیریگب تقو اجنیا رد ھک دیناوت یم امش تسا ھتشاذگ یا ھعسوت یاھ وگتفگ یارب ار اھ تقو ملعم رگا

 تقو ھک دیناوت یم دیھدیم ماجنا هابتشا رگا .دیریگب لفط کی یارب تقو کی طقف دیناوت یم امش .دینک فرزیر دیراد وزرآ

.دینک باختنا ون تقو کی و دینک وغل ار هدش فرزیر  

 

؟دنک فرزیر یا ھعسوت یاھوگتفگ یارب تقو کی ھک دناوتیم تسرپرس لکش یچ ھب  
 طسوت ار یا ھعسوت یاھوگتفگ تقو کی نشیکیلپا ای رتویپمک طسوت دناوتیم روطچ تسرپرس کی ھک دھدیم ناشن ریوصت

.دنک فرزیر پچ ونیم ای تسرھف  



  
 اھ تسرپرس مامت و لفط کی یارب فرزیر رب هوالع ،دنک فرزیر ار ملعم ای تقو کی طقف ھک دناوتیم تسرپرس کی

 ار سرتسد رد یاھ تقو یقابتم ھک دناوت یمن مدآ دش فرزیر یا ھعسوت یاھ وگتفگ تقو کی ھک ینامز .دوشیم طبترم

 لکش ھب هدش وغل یاھ تقو .دوش ماجنا یھاگ رھ سالک یو رد ھک دوش یم تقو وغل .دنک فرزیر ملعم و لفط یارب

.دوشیم رھاظ ناتسرپرس ریاس یارب تاموتا  

 

دیزاسب یا ھعسوت یاھوگتفگ یارب هدامآ ار دوخ  

 .دنکیم فرزیر لوا ار وگتفگ تقو کی نیا دینک یم کیلک  EFTERو INNAN ، UNDER یاھ کحفص ھب تسرپرس کی ھک ینامز

 .دنیبب ار هدش ھمیمض دانسا و یلبق یا ھعسوت یاھ وگتفگ یتح ھک دناوت یم تسرپرس نییاپ ھشوگرد زبس نوکیآ ای ھمالع طسوت

 

 شخب ای دوشیم هداد باوج ھسیل ای ھیئادتبا بتکم یاھدرگاش طسوت ای ھک اھ نتم شخب ھک دوش یم فلتخم یاھ کحفص رد

 ،جیاتن ھک دناوتیم تسرپرس فلتخم یاھ کحفص رد اھ نتم شخب ھفاضا ھب .دوش رھاظ ،دشاب یم تسرپرس صتخم ھک نتم

.دنیبب ار اھ لیاف نانچمھ و یلبق یاھ وگتفگ زا اھ تشاددای ،یرضاح ھیئاصحا  

 

 ار ھنیزگ نیا اھ بتکم ھمھ  .دنھد باوج اھنآ ھب وگتفگ زا شیپ ناتسرپرس ھک دنراذگیم ار یتالاوس اھ ملعم تقو یضعب

.دننک یمن هدافتسا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشیم ادیپ ام یکمک تیاس رد رتشیب تامولعم  

                                دینک هاگن »Vårdnadshavare« ناونع نییاپ رد

https://support.vklass.se. 

؟دیراد سالک یو دروم رد یلاوس ایآ  

!دننک یم کمک ار امش اھنا و دیریگب سامت نات لفط بتکم اب  


