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Ku socota Waalidiinta

Ka caawinta luuqada Hooyo ee caruurta dhigata xanaanada
Dhamaan ciyaalka da’doodu u dhaxeyso 4 ilaa 5 kuna hadla luuqad labbaad oo aan aheyn
Iswiidish waxay soo dalban karaan caawinta luuqada hooyo ee xanaanada faa´iidada ku jirta in
ilmaha laga caawiyo luuqadiisa hooyo waxa weeye in ay noqoto luuqada hooyo mid nool oo jirta,
waxaa loola jeedaa luuqada sida joogtada ah looga hadlo xaafada in la nooleeyo.
Waa maxay caawinta luuqada hooyo?
Iyada oo la tixraacayo qorshaha waxbarashada ee dugsiga xanaanada waxaa la siinayaa ilmo kasta
oo dhigta dugsiga xanaanada fursad uu ku kobciyo luuqadiisa Hooyo iyo luuqada Iswiidhishka,
waa hadii ilmuhu leeyahey luuqad labbaad. Macalin dhiga luuqada Hooyo ayaa la kulmaya ilamaha
usbuuciiba mar si uu si uu uga qeyb qaato waxbarashada maalinlaha ah ee xanaanada. Baaritaan la
sameeyey ayaa tusaya in ilmuhu marka uu leeyahey luuqad hooyo oo fiican uu xitaa ka
sameynkaro horumar fiican luuqada Iswiidhish kaa. Arintaan waxa ay noqonaysaa in ilimuhu uu
ka gaaro heer fiican waxbarashadiisa dambe ee iskuulka caadiga ah. Arintaani waxay noqonaysaa
Buundo u dhaxaysa dugsiga xanaanada iyo xaafada ilmaha.
Si loo siiyo fursadaas wax barasho ee luuqada Hooyo waa in uu jiraa macalin ku haboon oo ka
shaqeeya Kommun ka..
Ansökan om modersmålsstöd
Barnets namn

- Magaca ilmaha

Personnummer

Förskola – Dugsiga xanaada

□
□

Språk: - Luuqada
Haa, waan rabaa in ilmaheygu helo caawinta luuqada

Hooyo.
Ma, ma rabo in ilmaheygu helo caawinta luuqada Hooyo.

Taariikhda

Saxiixa waalidka :

Magaca:

Datum:

Saxiixa waalidka:

Magaca:

Codsiga waa in loo soo gudbiyaa maamulaha ugu dambeyn 30 bisha April.
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Underskrift rektor

Barn- och utbildningsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda ditt barn
modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål i enlighet med skollagen (2010:800). De
uppgifter som behandlas är dina och ditt barns namn, personnummer och adress. Uppgifterna, som
hämtas från Skatteverket, delas med Statistiska Centralbyrån (SCB) i statistiksyfte och sparas i två år efter
att barnet slutat.
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har rätt
att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också möjlighet att
få felaktiga uppgifter rättade.
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten.
För barn- och utbildningsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge
information och kontrollera att lagstiftningen följs.
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är
Dataskyddsombudet
Tel: 0725482275
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel,
0380-51 80 00 eller skicka din fråga till bukontoret@nassjo.se.

