
      

Skola24 – tedbîra li hember beşdarînekirina dibistanê                 

Agahî li ser Telefon24 û şiyandina sms (mesaj)a dema beşdarnebûna 

dibistanê (dersê) beyî ku em (dibistan) jê hatibin agahdarkirin. 

Dê û bav silav li we! 

Şaredariya Gävle sistemekê bikartîne ku navê wê Skola24 e jibo qeydkirin 
(secilandin)a beşdarnebûna qutabiyan (xwendevanan) beyî ku me jê agadar 
bikin neyên dibistanê . Wekî dê/bav tu karê navê xwe bidê me jibo tu karibê 
têkiliyê bi Skola24 re deynê, agahiyê jê wergirê. Eger kontoya (peywendiya) te 
bi Skola24 re niha nîne yan jî te agahîyên têketina kontoya xwe jibîr kiribin, tu 
karê agahiyên nû  bi rêya http//www.gavle.se/skola24. bixwazê. Û eger pirsên 
te ê din hebin, têkiliyê bi dibistana xwe re  deyne, pirsên xwe ji wan bike. 

 

Agahdarkirina dibistanê dema tu neçî dewamê, mesela ji sebeba  nexweşiyê: 

Ji niha û pêde em jibo agahdarkirina dewmnekirinê telefonê bikartînin jibo 
agahdarkirina bêdewamiyê, bi rêya telefona bi pişkok (knapptelefon). 

- Hijmara telefonê ya ku ûnê jêre vekin:  0515-86938 e 
- Bersiva ku ûnê ji telefonê wergirin weki li jêre:                                                                 

”Hej och välkommen till skola24.se frånvaroanmälan för Gävlegrundsolor” 
- Agahdarî divê berî seet 08.00 bê dayin . 
- Agahdarî divê her roja ku qutabî neyê dewamê bê dayin. 

Jibîrneke!  

Agahdarî her carekê tenha jibo rojeke temam tê dayin.  Eger tu paş seet 12.00 
telefon bikê ew agahdarî jibo roja peyre tê hesabkirin. Di dema agahîdanê de tu 
kengî bixwazî tu karê xeberdana xwe qut bikê, dewam nekê. Paş ku agahiya te 
hate wergirtin û qeyd kirin ji tere tê gotin ku agahî gihişt cihê xwe. Eger tu berî 
vê bersivê telefona xwe bigrê, ew agahiya te nagihê cih, nayê qeydkirin. Pêwistî 
bi kontoya dê/bavan li Skola24 tine jibo bikaranîna vê xizmetê. Tişta lazim tinê 
telefoneke bi pişkoke (wek telefona mobil/telefona bêrîka). 

Helbet jibo agahdariya bêdewamiya beşekî ji rojê ûn karin bi rêya ku ûn têkevin 
malpera  Skola24 û agahiyê bidin. Jibo mirov karibê vê rê bikar bînê pêwistî bi 

Kurmandji  



kontoya dê/bav li Skola24 heye. Xeyn ji wê jî mirov karê peywendî bi 
mamoste/dibistanê re deynê wan agahdar bikê. 

 

Helbet her wekî berê ûn karin agahiya bêdewamiyê/neçûyina dibistanê ji vir û 
pêde jî bi rêya ku ûn têkevin malpera Skola24 û bighînine me. Lê belê jibo vê rê 
pêwiste kontoya dê/bavan ya Skola24 hebê. 

Agadarî bi rêya sms dema qutabiyek bêyî ku dibistanê agahdar bikê nehatibê 
dibistanê: 

Dema xwendevanek bêyî ku destûr ji dibistanê/mamoste wergirtibe nehatibê 
dibistanê, Skola24 dikarê sms yan jî nameyeke elektronik (meilekê) jibo we 
bişyênê. Sms nefsa wê roja ku xwiya bikê zaroya we nehatiye dewama xwe tê 
şiyandin. Heqê vê sms ê ji aliyê dibistanêve tê dayin. Her roj tenha yek sms tê 
şiyandin. 

Jibo ku ev xizmet ev tedbîr encam (netîce) bidê ev mercên jêr pêwiste pêkbên: 

- Wekî dê/bav divê kontoya (hesab) te li Skola24 qeyidkirî hebê. Ewê ku ji berî 
niha ev kontoya wî nîne; karê daxwaznameya (blanketa) bi navê: 
 ”Skola24-Beställning av konto” dagirê û bidê ”expedition” a dibistanê, yan 
jî bide mamosteyê berpirs (pêwendîdar). Ûn karin vê daxwaznamê li: 
www.gavle.se/skola24 peyda bikin lê ûn karin ji dibistana xwe jî werbigrin. 

- Adresa we ya e-post û hijmara telefona we ya mobil pêwiste di malpera 
Skolan24 de qeyidkirîbe. Dema tu têkevî malperê tê hesanî bibînê eger ev 
agahî li wir hebin. Dema tu hijmara telefona xwe ya bêrîkê biguherê gelekî 
pêwiste tu dibistanê jê agahdar bikê. 

- Her roja ku qutabî neçê dewama xwe pêwiste ji aliyê we ve di Skola24 de  
bê qeyid kirin (nivîsandin) yan jî bi telefonê pêwiste berî seet 08.00 dibistanê 
jê agadar bikin. 
 

Eger te agahî û şifreyên xwe jibo ketina malperê jibîr kiribin, tu karê ji vê adresê 
www.gavle.se/skola24 yên nû bixwazê. 

 

Bi silavên dostane 

Eva Levin 

Şefa Dibistana Seretayî  Şaredariya Gävle 

http://www.gavle.se/skola24
http://www.gavle.se/skola24


 

 


