
   
 Kommunene  Leka,  Nærøysund,  

             Bindalدل�ب  ا تل�کانکیو ف او ن  
 ارو�و  ندال 

   من القانون اإلداري  31غ متاح للجمهور بموجب المادة یاإلطالع ر 

   ر نالعام�  ر ن الصح�ب    من قانون   13والمادة 

ت�ی  ح بالموافقة ع� إ�شاء والمشاركة  �ف  
STAFETTLOGG    )سجل سباق التتابع(    

    )سجل سباق التتابع(  Stafettlogأنا أوافق / نحن نوافق ع� إ�شاء  
    لـ………......................................................................... )اسم الطفل/التلم�ذ (

كأداة للتفاعل الج�د والمتعدد التخصصات حول       Stafettloggلموافقة هو إ�شاء الغرض من ا
    الطفل/التلم�ذ.  

    الهدف هو أ�ضا لضمان مشاركة أول�اء األمور والطفل/التل �م ذ ع� حد سواء.  

 الش�ع بها للطف /ال  ر   يي تم  �س ع� التداب�ب ا ل 

 لتلم�ذ  وتأث�ب ھذە التداب�ب. أنظر الصفحة التال�ة  

    للم��د من المعلومات.  

 سوف �حتوي السجل �شکل أسا

بدءا من .................. و�تم وقف العمل بە بعد تحقیق األهداف أو إذا أراد أول�اء األمو    Stafettloggenينشأ  
    ر إنهاءە.  

          _________________________________   
    التار�ـخ                             _____________________المکان/البلد�ة 

___________   يول    التار�ـخ:  

  لذي لد�ە األمر ا



     المسؤول�ة الوالد�ة 

 ________________:

 _____________   

    :___________________________   التار�ـخ: ___________  يول األمر الذي لد�ە المسؤول�ة الوالد�ة    

     التار�ـخ: ___________  "حامل عصا التتابع":   
 ____     سنة(:     31توقیع التلم�ذ )فوق  ______________________________________   

  ____________________________________  
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BTI   ف بلد�ات�BYN  -   ف بندال نجهود متعددة التخصصات أفضل�Bindal ي نامدال  ر و�ی     BYN( Ytreي يي

  (Namdal  
    

  - جهود متعددة التخصصات أفضل 
Stafett
logg(B 

 (TI ن  
     BYNمقدمة ألول�اء األمور �ف بلد�ات 

    

 ، نركز ع� رفاه�ة األطفال والشباب. لذلك أدخلنا" نظام جهود متعددة ا  BYN�ف تجمع بلد�ات ن

  إلختصاصات ن

   ام يهدف إل ضمان جهود متعددة ا إلختصاصات  أفضل �ف وقت مبکر وتعاون هو نظ  BTI ."(BTI)أفضل 

    ج�د مع أول�اء األمور.  



 )حامل عصا التتابع( أي الشخص الذي �مكنکم    stafettholderكآباء / أول�اء أمور س�كون لد�كم دائما 
    هو موظف لد�ه اتصال منتظم مع طفلك .   -     stafettholderستافیتهولدر -االتصال به. فحامل عصا التتابع  

    
      )سجل سباق التتابع(؟ stafettlogg ما ه  و

  ▪  stafettlogg   ي .  ی يي للتداب�ب واألشخاص المعی یو ھو سجل إل ک     ب ی يي

 �ف  ی�ت �ه ق�د التنف�ذ وتوق�ت التقی�م ر  ج معت جمیع التداب�ب ا ل  ▪  

    .stafettlogg  
ي  ن     stafettlogg�قدم سجل   ▪    لمحة عامة عن دوائر الخدمات المعن�ة وا ألخصاايي

   �ت �ضطلع بها  کل فرد من هؤالء.   ر  المنخرط  ن  والمهام ا ل

س�ساهم   ▪ 

stafettl

ogg   ن�ف

ضمان 

عمل�ات 

انتقال 

ج�د ة  

ل�م  

/ ولطفل�م

تل �م  

    ذکم. 

ا إعداد سجل   ▪      بالتعاون مع   stafettloggعندما يتم الحصول ع� الموافقة، يتم دائم�

 ی . من حق األشخاص یيي ر  ی  �ت /األشخاص المع ن الشخص الم ع

 ی بالموافقة ا  یالمشمول ر 

    الطالع ع� السجل . 

    إعطاء الموافقة ع� إ�شاء السجل !  31مالحظة! �مكن للتلم ذ/الشاب فوق سن   ▪  
    

     (؟ Stafettloggت يبدأ سجل سباق التتابع) ى م

ي / روضة األطفال /    ( عندما �قرر ا لباء والمركز ا ل ص stafettloggيتم إ�شاء سجل سباق التتابع)      ی يي

   اب. سيتم ر�ط التدابری بمجاال ت التط��ر ح�ث �مكن للطفل/التلم�ذ المدرسة اتخاذ تدابری حول الطفل/الش 



 �ة محددة أو ع� مرور الوقت. �جب ع� الوالدين إعطاء موافقة خط�ة  ر �ف خالل ف ن االستفادة من دعم إضا

    ع� إ�شاء السجل. 

ا    و�جب الحصول ع� موافقة جد�دة إذا تقرر انخ راط الم��د من الخدمات. يتم الحصول ع� الموافقة أ�ض�
    عند نقل الطفل/الشاب إل وحدة أ و خدمة أخرى أو عند االنتقال إل بلد�ة أخرى .  

    

    ؟  stafettloggت ينت �ه العمل �سجل ى م

شكاء آخ��ن، أن الطفل/التلم�ذ يزدهر وأن  ر ن کآب ا ء، مع عندما ترو  stafettloggينت �ه العمل �سجل 

    اإلجراءات 

قد أعطت التأثری المطنلوب. كآباء، �مكنكالم شن�اف أب ي ف و قر وت ضإنة هاء الساألطفالج أ لو . عند  
المدرسة، اختتامأو  عند إحالسجلد، ی السيتمج هات ا  

   إستخراج �سخة نر ل

    �ت قدمت    ي    إضبارة الطفل  / مطبوعة يتم تخ��نها �ف 

   إذا كانت مشارکة.  -الدعم 
     سجلك��و ن�تإ�  إلل اولجل دخسلالا 

   نstafettloggوجود ع� اإلن م

    ين:     تو .  ىتإلل كینار

    رش�ط العنوان  :  ف

  بتسج�ل الدخول باستخدام   مقo أدخل بمجردا لعنفتحو ان التا  �صفحةل  يتسج�ل الدخول، 

  http://www.bynloggen.n  ر قم  التع��ف الم� ن�ف(  Bank ID) الخ ا     
   

    بك.  ص
اعدة ( للروضة أو المدرسة أو خدمة المس stafettloggو�مكن توج�ه األسئلة المتعلقة �سجل سباق التتابع) 

    �ت تتعاون معها .   ر ال
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