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شیباخچهیساوایان/منااڵن(دروشمی) شارهوانی کریستیانساند

رمانگهیبه


فه
Barnehageetaten
Serviceboks 417
4604 Kristiansand

ڕێپێدان بۆ بهکارهێنانی فۆرمی  /ئیستیمارهی تێڕوانین"بمبینن" ””SE MEG
فهرمانگهی بهشی باخچهی منااڵن هه شارهوانی كریستیانساند ئارهزوویهتی که فۆرمی /ئیستیمارهی تێڕوانین"بمبینن" بهکار بهێنێ بۆ ههموو منااڵنی پێش تهمهنی
قوتابخانه که شوێنیان ههیه هه باخچهی ساوایان.
پڕکردنهوهو بهکارهێنانی فۆرمهکان سهیرکردنه هه زانیاری شهخسی دهربارهی مناڵهکه ،جا بۆیه داوا ئهکرێت به گوێرهی یاسای زانیاری کهسایهتی دایک و
باوکان (بهخێوکهران) ڕازی بوونی خۆیان دهرببڕن ههسهر ئهمه .ڕازی بوون  /ڕێپێدان بۆ بهکارهێنانی فۆرمهکه ئارهزومهندانهیه ( به کهیفی دایکوباوکان)ه.
فۆرمهکه ئهبێته بهڵگهنامهیهک بۆ بهکارهێنان دهربارهی ئاگاهێبوونی بهردهوامی ههر تاکه مناڵێک .بۆ نموونه بۆ بهکارهێنان هه کاتی کۆبوونهوه ههگهڵ
دایکوباوکان.
فۆرمهکه وهک کهرهستهیهک وایه بۆ فهرمانبهران هه باخچهی منااڵن ،وه هه کاتی کاری ڕۆژانه ههگهڵ مناڵهکه بهکارئههێنرێ .هه ڕێی ئهو زانیاریانهی هه ناو
فۆرمهکهدایه باخچهی منااڵن بهباشترین شێوه ههوڵ ئهدا ژیانی ڕۆژانهی ههر تاکه مناڵێک هه باخچهی منااڵن خۆش بکات.
فۆرمهکه ههالیهن سهرپهرشتی پهروهردهیی باخچهی منااڵن پڕ ئهکرێتهوه ،به هاوکاری ههگهڵ فهرمانبهرانی تر.
تهنیا فهرمانبهرانی باخچهی ساوایان بۆیان ههیه سهیری فۆرمهکان بکهن .فۆرمهکانی یان زانیاریهکانی هه فۆرمهکهدا ههن به قوتابخانهکان یان کهسانی سێیهم
نادرێن بهبێ ڕهزامهندی بهخێوکهران (دایک و باوکان).
باوکودایکی مناڵهکه ههموو کاتێک بۆیان ههیه سهیری ئهو زانیاریانه بکهن که دهربارهی مناڵهکه تۆمار کراوه .زانیاری ههڵه یان ناتهواو ئهتوانرێ داوای
چاکردنهوهیان بکرێت ،وه ئهو زانیاریانهی که ئهبنه هۆی ههست برینداری کهسێک ئهوا ئهتوانرێ داوای سڕینهوهیان بکرێت.
کاتێ که مناڵهکه کۆتایی بهباخچهی منااڵن ئههێنێت ئهوا فۆرمهکه ههناو ئهبرێت ئهگهر بهخێوکهران (دایک و باوکان) .نهیانهوێ هێمان وهربگرن.

ڕێپێدان /ڕازیبوون
ئێمه ئیمزاکهران زانیاریمان پێدراوه وه دهرفهتی ئهوهمان پێ درا که شارهزایی پهیدا بکهین دهربارهی فۆرمی  /ئیستیمارهی
ئێمهی ئیمزاکهر هێرهدا ڕازین بهوهی که فۆرمی  /ئیستیمارهی

تێڕوانین"بمبینن".

تێڕوانین"بمبینن" پڕبکرێتهوه بۆ:

 ---------------------------------------- --------------------------ههدایکبووی ----------- ----------------------شوێن:

ڕێکهوتی:

بهخێوکهر  -------------------------------- ------------- 1بهخێوکهر --------------- ---------------- --------- :2



E-postadresse
post.barnehage@kristiansand.kommune.no
Webadresse
http://www.kristiansand.kommune.no/
Foretaksregisteret
NO963296746

Besøksadresse
,
Vår saksbehandler
Telefon/Telefaks
38 07 5245/38 07 52 45

Postadresse
Kristiansand kommune
Serviceboks 417
4604 Kristiansand

