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 در نظر گرفته شده است.  د،یهست دبستان   شیدر دوره پ شما که رسپرست کودیک یاطالعات برا  نیا

 
وع به استفاده از  اوتماه  در   کرد  میخواه  Unikumما شر

، تمام  استفاده  Unikumاز ابزار دیجیتال  یوته بوری کموندر   کمون   پیش دبستان  هایدر آغاز ترم پایی  
یم شود که امروزه بسیاری از   Hjärntorgetجایگزین  Unikumخواهند کرد. این بدان معناست که 

 پیش دبستان  ها از آن استفاده یم کنند. 
 

Unikum (کوم یونی) ست؟یچ 
Unikum و   یساز  مستند ،یی  ادگیشود و بر  استفاده یم دبستان   شیاست که در پ تال یجیابزار د کی

 رسپرست،  کیشما به عنوان  کوم،یونیتمرکز دارد. در  دبستان   شیپکار دوره   تیفیک
 

رشد و   از چگونگ
  ان  دبست شیرا از پ یاطالعات مهم و مستمر  ی   شما همچن نجا ی. در اآگاه یم شوید فرزندتان  یی  ادگی

 . د یکن  یم افتیفرزندتان در 
 

 م؟یکن  یم نی گز یرا جا Hjärntorget چرا 
Unikum یبرا یبهی   یاست و فرصت ها  سیستیم ساده تر و آسان تر  ما و کارکنان کودکان  رسپرستان یبرا 
 کند.   و مشارکت فراهم یم یی  گیارتباط، پ

 

Hjärntorget  شود  ژوئن بسته یم 30در 
شوید. در  آن دیگر نیم توانید وارد رسپرست بسته یم شود و شما به عنوان یک  Hjärntorgetژوئن،  30در 

Hjärntorget ممکن است اطالعان  در مورد فرزند شما، مانند تصاویر یا اسناد وجود داشته باشد. اگر ،

ه کنید، باید قبل از بسته شدن یم ی را خودتان ذخی  ینجا ادر  . این کار را انجام دهید  Hjärntorgetخواهید چی  

ه عکس ها و اسناد از  ی کسب کنید  Hjärntorgetیم توانید درباره نحوه ذخی  . دستورالعمل  اطالعات بیشی 

خواهید   Förskola och familjedaghem/Hjärntorgetرگه در زیر ب goteborg.se/forskolaها را در 

 یافت. 

ی برایاستفاده نیم Hjärntorgetدبستان  فرزندتان از  اگر امروز پیش بعنوان رسپرست  شما کند، چی  

ه کنید  . اگر مطمی   نیستید، با کارکنان پیش دبستان  فرزندتان صحبت وجود ندارد که بخواهید آن را ذخی 

 کنید. 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem/hjarntorget
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 عمویماسناد  
توسط  د یبا اسناد عمویم ،گان  یهستند. طبق قانون با اسناد عمویم Hjärntorgetاسناد موجود در  تمام
 شوند.  هی  ذخپیش دبستان  اداره 

 
شود. فقط   یم  هی  ذخ تالیجید و یآرش کیدر   Hjärntorgetگونه اسناد موجود در مورد فرزند شما در    هر 

خواهد بود، به  گان  یدر با شهیهم ی. اسناد براد یاطالعات را دار  نیا افتیحق در  د یهسترسپرست او شما که 
یس سن به اطالعات شخیص شیتوانند با افزا که کودکان یم  یطور   . ند داشته باش خود دسی 

 

 د؟ ی دار   سوایل ا یآ
  دبستان   شیکرد. اگر پ  د یخواه  افتیفرزندتان در  دبستان   شیاز پ یشی  یفصل بهار و تابستان اطالعات ب در 
تازه ها  در بخش » د یتوانیم ی   . همچن افتی د ی را در آنجا خواه  کند، اطالعان    استفاده یم Hjärntorgetاز 
 . د یکسب کن  یشی  یاطالعات ب goteborg.se/forskola وبسایت  در  «دبستان   شیدر پ

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem

