
 

 

  Bedre tverrfaglig innsats  

                Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Bindal 
 بلدیات لیکا و فیکنا و ناروي و بیندال      

 
 

  قانونالمن  31اإلطالع غیر متاح للجمهور بموجب المادة      
ن من قانون  13والمادة اإلداري       ن الصحییر  العاملیر

 
 
 
 

ي  بالموافقة عیل ترصی    ح
 
)سجل  STAFETTLOGGإنشاء والمشاركة ف

 سباق التتابع(
 

 )سجل سباق التتابع(  Stafettlogوافق عىل إنشاء ن/ نحن أوافق أنا  
 ...... )اسم الطفل/التلمیذ(...................................................................………لـ

 
 

دد التخصصات حول الطفل/التلميذ. كأداة للتفاعل الجيد والمتع  Stafettloggالغرض من الموافقة هو إنشاء 
 عیل حد سواء.  الهدف هو أيضا لضمان مشاركة أولياء األمور والطفل/التلميذ 

 
وع بهالتي ر ابیدالتاساسي علی ل أبشکل لسجوي ایحتوف س أنظر ر. بیدالتر ھذه ایثأتذ و لتلمیل/افطلل تم الشر

 زيد من المعلومات. الصفحة التالية للم
 
 أولیاء األمور أو إذا أراد  تحقیق األهدافبعد  وقف العمل بەتم من .................. ويبدءا   Stafettloggenنشأي  
 .هنهاءإ

 
 
 

 
_________________________________  _____________________ 

 التاریــــخ      المکان/البلدیة
 
 
 

 
ولي األمر الذي لدیە المسؤولیة  ___________ التاریــــخ: 
 _____________________________الوالدیة: 

 
 ___________________________ولي األمر الذي لدیە المسؤولیة الوالدیة:  ___________ التاریــــخ: 

 
 ______________________________________"حامل عصا التتابع":  ___________ التاریــــخ: 

 
 

 ________________________________________سنة(:  31توقیع التلمیذ )فوق 
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  Bedre tverrfaglig innsats  

 
 
 
 

BTI  ي بلدیات
 

ي بندال  - BYNف
ن
ي نامدال  Bindalجهود متعددة التخصصات أفضل ف  Ytre Namdal (BYN)وإییر

 

 Stafettlogg - (BTI)جهود متعددة التخصصات أفضل 
ي بلديات  مةقدم

ن
 BYNألولياء األمور ف

 
ي 
ن
صات اصتخجهود متعددة اإل نظام أدخلنا "، نركز عىل رفاهية األطفال والشباب. لذلك BYNبلديات تجمع ف

ي وقت مبکر وتعاون جید أفضل  صات اصتخاإل هو نظام يهدف إل ضمان جهود متعددة  BTI ". (BTI)أفضل 
ن
ف

 . مع أولیاء األمور
االتصال  کمالشخص الذي يمكن أي (التتابععصا حامل )  stafettholderدائما  مكآباء / أولياء أمور سيكون لديك

  هو موظف لديه اتصال منتظم مع طفلك.  -   stafettholderستافیتهولدر - ل عصا التتابعفحامبه. 
 

  ؟)سجل سباق التتابع( stafettlogg ما هو
 stafettlogg   ن. لمعنییص األشخار وابیداني للترولکتل إسجھو 
   ي هي قید التنفیذ لر ابیدالتاجمیع معت ج

 .  stafettloggفي م لتقییت اقیوتوتر
  يقدم سجلstafettlogg  والمهام  المنخرطن    صخاایین   واأل المعنیة الخدمات دوائر لمحة عامة عن

ي يضطلع بها  
 کل فرد من هؤالء. التر

  سیساهمstafettlogg  ي ضمان
ن
 .کم/تلميذ مولطفلك ملك ةجيدعملیات انتقال ف

  عندما يتم الحصول عىل الموافقة، يتم دائًما إعداد سجلstafettlogg ون مع الشخص بالتعا
 / ي
ن األشخاص المعنيالمعتن ن بالموافقةاألشخاص من حق . یر  السجل.  ىلطالع عاال  المشمولیر

  !سجل! الالموافقة عىل إنشاء  إعطاء 31/الشاب فوق سن تلمیذ يمكن للمالحظة 
 

 ؟ (Stafettloggسباق التتابع )متى يبدأ سجل 
باء والمركز الصيي / روضة األطفال / المدرسة عندما يقرر ال  (stafettloggسباق التتابع )يتم إنشاء سجل 

التطوير حيث يمكن للطفل/التلميذ االستفادة من  بمجاالت اتخاذ تدابیر حول الطفل/الشاب. سيتم ربط التدابیر 
ة  ي خالل فیر

ن
لسجل. عىل إنشاء امرور الوقت. يجب عىل الوالدين إعطاء موافقة خطية عىل أو محددة دعم إضاف

ا عند  طانخر تقرر اموافقة جديدة إذا  يجب الحصول عىلو 
ً
المزيد من الخدمات. يتم الحصول عىل الموافقة أيض

 االنتقال إل بلدية أخرى. عند خدمة أخرى أو  أو نقل الطفل/الشاب إل وحدة 
 

 ؟ stafettloggسجل العمل بمتى ينتهي 
كاء آخرين، أن اما ترون کآباء عند stafettloggسجل العمل بينتهي  لطفل/التلميذ يزدهر وأن اإلجراءات ، مع شر

ي أي وقت إنهاء السجل. عند  مقد أعطت التأثیر المطلوب. كآباء، يمكنك
ن
نسخة  إستخراجالسجل، سيتم  اختتامف

ي 
ن
ي ر  إضبارةمطبوعة يتم تخزينها ف

ن
ي قدمت عندالمدرسة، أو  أو األطفال  ةضو الطفل/الشاب ف

 إحدی الجهات التر
 .ةشارکم تإذا كان -الدعم 

 
:  stafettlogg ول إىل سجلدخلا ي

 
ون  اإللكتى

نت.  ي موجود عىل اإلنیر
وتن  السجل اإللكیر

يط العنوان:  ي شر
ن
  http://www.bynloggen.noأدخل العنوان التالي ف

ي البمجرد فتح صفحة تسجيل الدخول، قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم 
ن
 الخاص   (Bank ID) تعريف المرصف

 .بك
روضة أو المدرسة أو خدمة المساعدة لل (stafettloggسباق التتابع ) ويمكن توجيه األسئلة المتعلقة بسجل

ي تتعاون معها. 
 التر

http://www.bynloggen.no/

