Peydekirina karta deynkirinê ji bo zaroka, li pirtûkxaneya Örebro
Zarok u cîvanên bin 15 salî, ji bo standina karta deynkirinê mecbûrin destûrê ji dê u bav/welî yê xwe bistînin.
Qaîdeyên deynkirinê baş bixwîne, hemu agahîya dagire, belgeyê îmzeke u teslîmî pirtûkxaneyê bike.Her daîm dê
u bav/welî yê zarokê, mesûlê zaroka ku deyn dikê ye, di dema dibistanêde jî ev tişt derbas dibe.
Qaîdeyên deynkirinê ji bo zarok u cîwanên ji 0 hetta14 salî
 Dema deynkirinê ji bo pirtûkan bi piranî 28 rojin. Dema deynkirinê heye ku guhertî bin – meqbûza
deynkirinê bixwîne!
 Deynkirina pirtûka ji pirtûkxaneyê belaşe.
 Karta deynkirinê nabe ku ji alîyên kesên din werê bikaranîn.
 Karta deynkirinê li hemu pirtûkxaneyên di beledîya Örebro de derbas dibe.
 Heke karta deynkirinê xunda bibe, dive derhal werê îptalkirin. Bêja personelê pirtûkxaneyê.
 Karta deynkirinê bi bedel tê nukirin.
 Xerca derengmayinê ji bo pirtûkên zaroka nîne, heke îqaz hatibe şîyandin, wê demê xerc tê standin. Lê ji bo
lîstikên tv yê zarokan jî xerca derengmayinê tê standin.
 Heke pirtûkek di dema xwe de newê vegerandin, werê xerabkirin yan jî werê xundakirin, wê demê welîyê
zarokê dibe tezmînatdêr.
 Heke li deynkirinê newê muqayetkirin, wê demê heye ku menkirina demî werê pêkanîn.
Hemû qaîdeyên deynkirinê li pirtûkxaneyê u di malpera pirtûkxaneyê de mewcudin.
Heke tu agahîyên zêdetir dixwazî, tu karî bi kêfxweşî ji pirtûkxaneyê yan jî mamosteyê zarokê bipirsî!

Hûn bixêr werna pirtûkxaneyê!

Vê kaxezê bihêle..Di rupela werê de grêdana mesûlîyetê dagire u teslîmî pirtûkxaneyê bike.
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Grêdana mesûlîyetê – karta deynkirinê ji bo zaroka di pirtûkxaneyên li Örebro
(divê ji alîyê dê yan bav/welî werê îmzekirin)

Agahîyên li ser deyndar (bin 15 salî)
Paşnavê zarokê

Navê zarokê

Hejmara kesîn ya zarokê

Telefon

Navnîşan

Koda PIN (4 reqemên ku tu bxwe di neqînî)

Hejmara posteyê

Navnîşana posteyê

Dibistan

Sinif

Ez di xwazim zaroka min ji bo ku pirtûka deyn bikî karta deynkirinê bistînî.
Ez qaîdeyên pirtûkxaneyê qabûl dikim u zanim ku ez mesûlê deynê zaroka xwe me.
İmzeya dê yan bav/welî
Navrohnîkirin
Navnîşan

Telefon

Hejmara posteyê

Navnîşana posteyê

Numreya mobîlê
E-navnîşan
Tu ji pirtûkxaneyê bi çi aweyî di xwazî mesaja bigrî? Ji mejl an jî sms yekî bi neqîne.

Hemû agahîya dagire u teslîmî pirtûkxaneyê an jî mamosteyê sinif bike.
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