
 ؟ المدرسة بدأ عند  االستمارات  من الكثیر
 

 الجدیدة المدرسة بدء خدمة
 !أسھل تجعلھا سوف 

 
 االستمارات  جمیع بإلغاء نقوم سوف ! الیك بالنسبة أسھل األمر نجعل سوف اآلن

 برنامج  باستخدام تقوم سوف .المدرسة بدایة عند  موافقتك وباعطاء الشخصیة بمعلوماتك االمتعلقة
 .بأطفالك المتعلقة والموافقات  بك الخاصة االتصال تفاصیل لتحدیث  كالسیف ال
 

 فیكالس؟ إلى الوصول یمكنني كیف
 بنك  موبایل تطبیق مع  الدخول تستطیع حیث  فیكالس في حسابًا تلقائیًا تتلقى ، الطفل على وصیًا بصفتك

 skovde.se الموقع على من الدخول طریقة حول المعلومات  من المزید  على  الحصول تستطیع .ایدي
 .الدراسي الفصل بدایة قبل المدرسة من علیھا تحصل التي المعلومات  طریق عن ایضا و
 

 جدید إلكتروني برید عنوان /جدید محمول ھاتف رقم لدي
 .فیكالس ال برنامج على بك الخاصة االتصال معلومات  وتحدیث  إدخال العام خالل وقت  أي في یمكنك

 
 وموافقاتي؟  معلوماتي كتابة استطیع كیف ، ایدي بنك موبایل تطبیق أستخدم ال

 .یساعدك حتى خوفدة بلدیة في االتصال مركز أو المدرسة او الروضة في االداریین الى التوجھ تستطیع
 

 ذلك؟ أفعل كیف - مسبقًا قدمتھا التي الموافقة تغییر أرید
 .الدراسي العام خالل وقت  أي في فیكالس برنامج في موافقتك تحدیث  یمكنك

 
 بي؟  الخاصة معلومات االتصال عن ماذا ، عاًما 18 طفلي عمر یبلغ

 باالشخاص  الخاصة االتصال تفاصیل بنفسھ بإضافة الطالب  یقوم سوف ، عاًما 18 سن طفلك یبلغ عندما
 .فیكالس برنامج في المقربین لھ

 
  

 https://guider.skovde.se/3813.guide      فیكالس الى الدخول تسجیل
 https://guider.skovde.se/3745.guide                     الموافقة اعطاء
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