بلدية Leksand
إختيار مدرسة من أجل صف المدرسة التمهيدية والحاجة الى دار أوقات الفراغ
انه ومن الدورة الدراسية الخريفية  2018فان الصف المدرسي التمهيدي إجباري حيث السنة التي يكمل فيها الطفل عمر
ست سنوات.
اذا ما كنت كحاضن تعمل او تدرس وترغب في الوقت ذاته في الحصول على مكان في دار أوقات الفراغ ،فان لك ان تضع
عالمة على ذلك أدناه.
يُرجى من الجميع مأل البيانات المذكورة أدناه وإرسال ذلك الى بلدية  Leksandأي
Leksands kommun, Lärande och stöd, Kundtjänst, 793 80 Leksand, Tfn.: 0247-80 000

في مدة اقصاها 01-02-2020
أرغب في الصف المدرسي التمهيدي حيث  ................................المدرسة
اسم الطفل

الرقم الشخصي

العنوان

الرقم البريدي والمنطقة

اسم الحاضن 1

العنوان والرقم البريدي

رقم الهاتف (اختياري)

البريد االلكتروني (اختياري)

اسم الحاضن 2

العنوان والرقم البريدي

رقم الهاتف (اختياري)

البريد االلكتروني (اختياري)

اذا ما كان لديك مكانا في المدرسة التمهيدية فضع عالمة على المربع في حالة الرغبة في الحصول على دار اوقات
الفراغ
ملحوظة! عليك ان ال تطلب إلغاء المكان في المدرسة التمهيدية اذا كنت تريد دار اوقات الفراغ اذ ان المكان سوف يذهب بشكل
اوتوماتيكي الى دار اوقات الفراغ.
أرغب في مكان في دار اوقات الفراغ

ال ارغب في ذلك

حاجتي الى دار اوقات الفراغ قبل الصف التمهيدي

حاجتي الى دار اوقات الفراغ بعد الصف التمهيدي

انظر صفحة البلدية على النيت من اجل معلومات اوفى لكل مدرسة على حداwww.leksand.se :
بيانات اخرى

ملحوظة! كال الحاضنين يجب ان يوقعا
التاريخ:

توقيع الحاضن 1
توقيع الحاضن 2

التاريخ:

معلومات حول التعامل مع البيانات الشخصية
ان التعلّم والدعم في اطار المؤسسة بحاجة الى البيانات الشخصية كي تتعامل مع التعلّم الخاص بالصفوف التمهيدية .ان
البيانات يتم استخدامها وفقا لمنظومة وقاية المعلومات المادة  6. 1aوكذلك  .6. 1eان البيانات تُستخدم فقط لإلدارة الخاصة
بالقبول في الصفوف التمهيدية .ويتم حفظ البيانات بخصوص االطفال وتُخزن لمدة ثالث سنوات .ان بياناتكم قد يتم تداولها
مع موظف مختص بها وذلك في إطار التعامل التقني فحسب .كما يتم التداول معها ضمن المدرسة ذات العالقة .والجهة
المختصة بهذه البيانات هي مديرية البلدية حيث التعامل والمعاملة .ووفقا لقانون وقاية المعلومات فان لك الحق في المطالبة
بالحصول على سجل خاص بالبيانات وكذلك نقلها او طلب الغاءها عن طريق االتصال بالمختص بوقاية البيانات في البلدية.
) (kommun@leksand.seاو رفع شكوى الى مفتشية البيانات .بيد ان هذه الحقوق قد يتم تقليصها حسب المادة 6.
 1eمن منظومة وقاية البيانات.
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