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Nuddis چییھ؟ 

Nuddis  بریتییھ لھ سیستھمێکی دیجیتاڵی بۆ وەرگرتنی ئامادەبووان لھ
مھبھست لھ سیستھمی دیجیتاڵی  .Bollnäsقوتابخانھ بھراییھکانی شارەوانی 

ێکردنی رێکخستن و جبریتییھ لھ ئاسانکاری و دلنیابوونھوە لھ جێبھ
 .ئامادەبوونی مندا�ن

 
کارمھندان زانیاریھکان بھدەست دەخھن کھ پالنی  Nuddisلھرێگھی 

زانیاری روون تایبھت بھ ئامادەبوونی قوتابیان،  .چا�کیھکان ئاسان دەکات
ون، چھند قوتابی لھ قوتابخانھی بنھرەتی نان دەخۆن، کاتی ھاتن و دەرچو

بۆ ئھوەی بتوانرێت نھخشھی چا�کیھکان  .دەتوانرێت بھدەستبخرێت .ھتد
دابنێرت ئھگھر بگونجێت، پێویستھ کارمھندان خشتھی منداڵھکھت لھکاتێکی 

 .باشدا بھدەستبخات
 

Nuddis  و ھھروەھا )ئایفۆن و ئھندرۆید(ئھپێکی مۆبایلی زیرەکھ 
ئھو گۆرانکاریانھی کھ وەکو  .پادیش بھکاربھێندرێتیدەتوانرێت لھسھر ئا

بھخێوکھری شھرعی ئھنجامی دەدەیت بھشێوەیھکی ئۆتۆماتیکی بۆ 
لھ  )گۆران(ترافیک  .کارمھندان نوێدەکرێتھوە لھ قوتابخانھی بھرایی

بھجۆرێک  Nuddis. سیستھمھکھ گۆراوە و ئاستێکی بھرزی ئاسایشی ھھیھ
ئھم نامیلکھیھ  .راوە کھ ئاسان بێت و خۆشبێت بۆ بھکارھێنھراندیزاین ک

 . دەخاتھروو Nuddisکردارەکانی سیستھمھکھ و چۆنیھتی بھکارھێنانی 

NUDDISDENACODE   
 نامیلکھی بھخێوکھران



 
 
 

 

 
 

 لھرۆژی دەستپێک و کۆتایی 

بھ ئایپاد، منداڵھکھت لھکاتی ھاتن و دەرچوون  Nuddisوێنھی منداڵھکھ لھالیھن کارمھندی  "دەستلێدانی"لھرێگھی 
پشکنینی ھاتنھ ژوورەوە و چوونھ دەرەوەی وێنھکھ لھرێگھی تۆ و  .تاوەکو ھاتن و دەرچوونیان بپشکێندرێت تۆمارکراوە

 .  لھ ئھنجامدانی تۆمارەکھ بھرپرسھمنداڵھکھت لھگھڵ کارمھندێک ئھنجامدەدرێت کھ 
 

زانیاری دەربارەی منداڵھکھت و بھخێوکھرەکھی بھشێوەی ئۆتۆماتیکی داخیل  Nuddisزانیاری گرنگ لھ 
زانیاری  Nuddisبۆ ئھوەی  .کھ لھالیھن شارەوانییھوە بھرێوەدەبرێت Skolplatsenدەکرێت لھ تۆماری قوتابی 

ەی بھردەوام دەبیت لھو .بکھیت Skolplatsenنوێکراوەی تۆ لھخۆبگرێت، دەبێت خۆت زانیاریھکانت داخیلی 
 Skolplatsenدەتوانی لھرێگھی ئھم لینکھوە  .بھرپرسیاریھتی لھئھستۆ بگریت تاوەکو دلنیابیتھوە کھ ئھم زانیاریانھ نوێن

 .https://bollnas.skolplatsen.se:بھکاربھێنیت
 

 .تۆمار دەکرێت Nuddisزانیاری ورد و گرنگی وەکو ھھستیاری لھالیھن کارمھندانی راوێژکاری و بھخێوکھرەکھت لھ 
 

  Nuddisئھپی 
بھکاربھێنیت تاوەکو بچیتھ نێو خشتھی منداڵھکھتھوە و بۆ ماوەی رۆژێک و ئھو زانیاریانھ  Nuddisدەتوانی ئھپی  

 .بنێریت کھ گرنگن بۆ رۆژێکی کارمھندان
 

ئھپھکھ بۆ سیستھمی  .App Storeبھردەستھ لھ  )ئایفۆن و ئایپاد( iOSئھپھکھ لھسھر سیستھمھی 
 . بھردەستھ Google Playئھندرۆید لھسھر 

 

 چوونھژوورەوە

بھکاردەھێنیت و تھنھا تۆ دەتوانی زانیاری تایبھت بھ منداڵھکھت  BankIDو  Nuddisوەکو بھخێوکھر، دەچیتھ نێو ئھپی 
ئھگھر  .bollnas: ھر داوای ئھوەت لێکرا کھ ناوی ھھژمارەکھت بنوسی لھکاتی چوونھژوورەوەت، بنوسھئھگ .ببینی

نییھ، دەتوانی لھرێگھی پھیوەندیکردن بھ کارمھندانی قوتابخانھ بھراییھکھوە، یارمھتی  BankIDبژاردەی بھکارھێنانی 
 .بھدەستبخھیت

 

 ئایپاد/لھرێگھی ئایفۆن Nuddisبھکارھێنانی 

 . ئھگھر ئھپی ئھندرۆید بھکاربھێنیت، برۆ سھر بھشی داھاتوو
 

 .خشتھ، بھرچاوروونی، پرۆفایلھکھم و یارمھتی: ، ئھوا پێنج دوگمھ دەبینیتiOSکاتێک وەکو بھخێوکھر دەچیتھ نێو ئھپی 
 

 خشتھ
 . منداڵ ھھلبژێرە یان خشتھکھ بگۆرە .زانیاری سھرەتایی سھبارەت بھ منداڵھکھت لێرەدا نیشان دەدرێت

 

https://bollnas.skolplatsen.se/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بۆ زیادکردنی خشتھ، کلیک لھسھر بھروارێکی گونجاو بکھ لھسھر ساڵنامھکھ و کاتی ھھڵگرتن و داگرتن پڕبکھوە، کێ 
 . بکھ "درووست بکھ"ھھڵدەگیرێت و دادەگیرێت و لھ کۆتاییدا کلیک لھسھر دووگمھی 

 
ئھگھر دەتھوێ بۆماوەی چھند رۆژێک ھھمان کات بھکاربھێنیت، 

سھرەتا کلیک لھسھر ئھو رۆژە  .بکھ "کۆپی"کلیک لھسھر دووگمھی 
کۆپی  و دوواتر ئھو رۆژەی کھ بۆی کۆپی بکھیتبکھ کھ دەتھوێ 

ئھگھر چھند منداڵێکت  ".دوواتر بکھ"و کلیک لھ دووگمھی  بکھیت
 .ت کۆپی بکھیت بۆ منداڵھکانی ترھھیھ، دوواتر دەتوانی ھھمان کا

بکھ و ئێستا کاتی  "دوواتر"دووبارە کلیک لھسھر دووگمھی 
 .رۆژێکت کۆپی کردووە بۆ یھکێک یان چھندانی تر

 
دەتوانی کاتھکان بۆ تھواوی ھھفتھکھ کۆپی بکھیت بۆ چھند ھھفتھیھک 

بکھ و  "کۆپی"کلیک لھسھر دووگمھی  .لھسھر یھکتری بھھھمان شێوە
لھ ھھنگاوی داھاتوودا، دەتوانی ئھو  .ھھڵبژێرە "کۆی ھھفتھ" دوواتر

ھھفتھیھ ھھڵبژێری کھ دەتھوێ کاتھکانی تێدا کۆپی بکھیت، ھھروەھا 
 .خوازیاری چ مھودایھک جێبھجێبکھیت

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 نھھاتن راپۆرتی
ئھگھر منداڵھکھت بھھھر ھۆکارێک بێت ئامادەنھبوو جا بھھۆی 

پێویستھ بھ زووترین کات لھ گۆرانکاریھکھ  نھخۆشییھوە بێت یان پشوو،
 . ئاگادارمان بکھیتھوە تاوەکو کارمھندان بتوانن پالنی چا�کیھکان دابرێژن

 
راپۆرتی ئامادەنھبوون لھرێگھی کلیک کردن لھسھر خشتھی ھھنووکھیی 

ھھڵدەبژێری و  "نھخۆش/اتننھھ"یان  "پشوو"دەبێت کھ تێیدا دووگمھی 
 . کۆتایی پێدێنیت "گۆرین"دوواتر لھرێگھی کلیک کردن لھسھر دووگمھی 

 

 
 

بۆ ئھو رۆژانھی کھ کاتھکانی تێدا دەستنیشانکراوە لھ خشتھکھدا، دەتوانی پھیامێکی کورت بھجێبھێڵیت بھ زانیارییھوە کھ 
نمونھی زانیاری  .بنوسی "زانیاری کھسی بۆ کارمھند"لھ بۆشایی دەتوانی زانیاریھکان  .گرنگھ بۆ کارمھندان بیزانن

 . منداڵھکھت بھھۆی ھھوکردنی سکییھوە ئامادەنھبوونیگرنگ بریتییھ 

 
 بھرچاوروونی

 .لێرەدا دەتوانی بھرچاو روونیھکی سادە ببینی دەربارەی خشتھی منداڵھکھت بۆ رۆژانی داھاتوو
 

 مێژوو
ھھڵگیراویت و گھیھندراویتھوە لھماوەی چھند ھھفتھی رابردوو لێرەدا ئامارەکان دەبینیت کھ دەستنیشانی دەکات کھ چۆن 

 .بھ بھراورد بھ خشتھی دارێژراو
 
 
 
 

 پرۆفایلھکھم

نوێدەکرێتھوە  Nuddisراستھوخۆ گۆرانکاریھکانت لھسھر ئھپی 
لھ قوتابخانھی بھرایی بھ�م لھگھڵ کارمھندانی قوتابخانھ 

گفتوگۆکان بھرێوە ببھن  تدەیانھوێبھراییھکھتدا قسھ بکھ کھ چۆن 
نھخۆشی یان راپۆرتی /راپۆرتی نھھاتن .ئامادەنھبووندالھ کاتی 

پشوو، پێویستھ بۆ ئھو رۆژانھ ئھنجامبدرێت کھ لھ خشتھکھدا 
 .دیاریکراوە

ئامانجی کۆکردنھوەی ئھو زانیاریانھ تھنھا بۆ رێگھگرتنھ لھ تھشھنھکردنی توشبوان لھنێو مندا�نی تری قوتابخانھ  !تێبینی
لێرەدا، دەبێت قسھ لھگھڵ کارمھندانیشدا بکھیت سھبارەت بھوەی کھ چۆن دەیانھوێ گفتوگۆکانیان  .بھراییھکھدا
 .رێکبخرێت



 
 
 

 

ئھگھر زانیاریھک ھھیھ نھنوسراوە، لھ  .تھواوە Nuddisلێرەدا دەتوانی تھماشا بکھیت ئاخۆ زانیاری پھیوەندیکردنت لھ 
Skolplatsen دوواتر  .بچۆرە ژوورەوە و زانیاریھکان لھوێدا نوێبکھوەNuddis  بۆخۆی ئۆتۆماتیکی ئھپدەیت دەبێتھوە

 . بھھھمان زانیاریھوە
 

 لھرێگھی ئھپی ئھندرۆید Nuddisبھکارھێنانی 

 .خشتھ و زانیاریئھپی ئھندرۆید ئھم دووگمانھی الی خوارەوە لھخۆدەگرێت 
 

 خشتھ
منداڵ  .زانیاری سھرەتایی سھبارەت بھ منداڵھکھت لێرەدا نیشان دەدرێت

 . ھھلبژێرە یان خشتھکھ بگۆرە
 

بۆ زیادکردنی لھخشتھکھ، کلیک لھسھر بھروارێکی گونجاو بکھ لھسھر 
ساڵنامھکھ و کاتی ھھڵگرتن و داگرتن پڕبکھوە، کێ ھھڵدەگیرێت و 

 "گۆرین/زیادکردن"ییدا کلیک لھسھر دووگمھی دادەگیرێت و لھ کۆتا
 . بکھ

 
دەتوانی کاتھکان بۆ تھواوی ھھفتھکھ و چھند ھھفتھیھک لھسھر یھکتری 

کلیک لھسھر ھێڵێ ئھرخھوانی تۆخ بکھ کھ ژمارەی  .کۆپی بکھیت
لھ نمونھی وێنھکھ و دوواتر  37ھھفتھکان دەنوێنێت، بۆ نمونھ ھھفتھی 

چ ھھفتھیھکت دەوێت ھھڵیبژێرە تاوەکو کاتھکانی کۆپی بکھیت یان 
 .زیاتر لھسھر منداڵێک جێبھجێی بکھیت

 
 نھبوون ئامادە راپۆرتی

ئھگھر منداڵھکھت بھھھر ھۆکارێک بێت ئامادەنھبوو جا بھھۆی 
اریھکھ نھخۆشییھوە بێت یان پشوو، پێویستھ بھ زووترین کات لھ گۆرانک
ئاگادارمان بکھیتھوە تاوەکو کارمھندان بتوانن پالنی چا�کیھکان 

 . دابرێژن
 

دەنھبوون لھرێگھی کلیک کردن لھسھر خشتھی راپۆرتی ئاما
 "نھخۆش/نھھاتن"یان  "پشوو"ھھنووکھیی دەبێت کھ تێیدا دووگمھی 

ھھڵدەبژێری و دوواتر لھرێگھی کلیک کردن لھسھر دووگمھی 

 . کۆتایی پێدێنیت "گۆرین"
 

نوێدەکرێتھوە لھ قوتابخانھی بھرایی بھ�م لھگھڵ  Nuddisراستھوخۆ گۆرانکاریھکانت لھسھر ئھپی 
 .کارمھندانی قوتابخانھ بھراییھکھتدا قسھ بکھ کھ چۆن دەیانھوێ گفتوگۆکان بھرێوە ببھن لھ کاتی نھھاتن

نھخۆشی یان راپۆرتی پشوو، پێویستھ بۆ ئھو رۆژانھ ئھنجامبدرێت کھ لھ خشتھکھدا /راپۆرتی نھھاتن
 .دیاریکراوە



 
 
 

 

گرنگھ  وزانیاری تێدابێت ێڵیت کھ ھبۆ ئھو رۆژانھی کھ خشتھیان بۆ دانراوە پێشتر، دەتوانی پھیامێکی کورت بھجێب
نمونھی زانیاری گرنگ وەکو نھھاتنی منداڵھکھتھ بھھۆی  .دەنوسرێت "سھرنجھکان"ئھمھش لھ شوێنی  .کارمھندان بزانن

 . ھھوکردنی سکھوە
 
 

 
 زانیاری

لھکارخستنی ئاگادارکردنھوە و /ەدا بھردەستھ، ھھروەھا بژاردەی کاراکردنلێر Nuddisزانیاری کورت دەربارەی 
 .چوونھدەرەوە

 

 پرسیار

 نھبێت؟ BankIDچۆن دەتوانم خشتھ زیاد بکھم ئھگھر بژاردەی بھدەستخستنی 
نییھ، لھگھڵ کارمھندانی قوتابخانھ بھراییھکھت قسھ بکھ کھ پێت دەڵێت چی  Bank IDئھگھر بژاردەی بھدەستخستنی 

 . بکھیت
 

 بگۆرم بۆ داھاتوو؟/بۆ ناتوانم خشتھکان زیادبکھم
بۆ ئھوەی بتوانرێت نھخشھی چاالکیھکان دابرێژرێت، ئھوا پیویستھ قوتابخانھی بھرایی لھبارەی ھھر گۆرانکاریھک لھ 

ئھگھر دەتھوێ گۆرانکاری لھ خشتھکھدا بکھیت لھماوەی کھمتر لھ دوو  .رۆژ پێشتر 2خشتھکھتدا ئاگاداربێت النیکھم 
 . دەکھوە بکھ لھ قوتابخانھی بھراییرۆژ ئاگادارکردنھوەی پێشووتر، پھیوەندی بھ کارمھن

  
 چۆن پھیام بۆ کارمھندەکان بنێرم؟ 

" زانیاری رۆژانھ بۆ کارمھند"لھ شوێنی سھرنجھکان، پھیاماکھ بنوسھ،  .دەکرێت پھیامی کورت لھ ئھپھکھ بھجێبھێڵدرێت
iOS  سھرنجھکان"یان) "Android.(  ،پھیامھکان لھ قوتابخانھی بھرایی پێشانی کارمھندان دەدرێت لھ جێگای قسھکردن

 . Nuddisتھنیشت وێنھی منداڵھکھ لھسھر ئھپی 
 

 نھخۆشی پێشکھش بکھم؟ /ئایا دەتوانم لھرێگھی ئھپھکھوە راپۆرتی نھھاتن
تھوە تاوەکو بتوانن پالنی چا�کیھکان پێویستھ بھ زووترین کات کارمھندان لھ ھھر نھھاتنێک ئاگادار بکھی .بھڵێ دەشێت

 . بکھ "گۆرین"ھھلىژێرە و کلیک لھسھر  "نھخۆش/نھھاتن"یان  "پشوو. "دابرێژن
 

 دەرچوونی منداڵھکھم دەستنیشان نھکھم؟/چی دەبێت ئھگھر چوون
 .پھیوەندی بھ کارمھندانھوە بکھ و ئھوانیش یارمھتیت دەدەن

 
 بۆچی ئیمھڵی تایبھت بھ لھدەستدانی کاتی منداڵھکھم بۆ دێت؟ 

ئامانجی کۆکردنھوەی ئھو زانیاریانھ تھنھا بۆ رێگھگرتنھ لھ تھشھنھکردنی توشبوان لھنێو مندا�نی تری  !تێبینی
لێرەدا، دەبێت قسھ لھگھڵ کارمھندانیشدا بکھیت سھبارەت بھوەی کھ چۆن دەیانھوێ گفتوگۆکانیان  .قوتابخانھ بھراییھکھدا

.رێکبخرێت  



 
 
 

 

حھو رۆژ بھر لھ دوواین کاتی دەستنیشانکراو،  .سیستھمھکھ ئیمھیڵی وەبیرھێنانھوە بۆ ناونیشانی ئیمھیلھکھت دەنێریط
وەبیرھێنانھوەت  ئھگھر ناتھوێ .سیستھمھکھ وەبیرھێنانھوەت بۆدەنێرێت و پێت دەلێت ئێستا کاتی نوێکردنھوەی خشتھکھیھ
 .بۆ بێت، بۆ نمھنھ بۆ پشووەکان، منداڵھکھت وەکو نھھاتوو لھ خشتھکھدا ھھژمار دەکرێت

  
 دەمێنێتھوە؟ Nuddisئایا زانیاریھکان دەربارەی منداڵھکھم بۆ ماوەی چھند لھ 

دووای ئھو بھروارە، زانیاریھکان ناناسرێنھوە، بھ�م  .دەھێڵدرێتھوەساڵ  3زانیاری دەربارەی منداڵھکھت بۆ ماوەی 
 . دەپارێزرێن تاوەکو بھمھبھستی ئامار بھکاربھێندرێت

 

 پھیوەندی بھ نوسینگھی پھروەردەوە بکھ

تکایھ وەسفێکی  dningskontoret@bollnas.sesupport.utbil:دەتوانرێت ھاوکاریکردن، کێشھکان بنێردرێت بۆ
روونی کێشھکھمان بۆ بکھ، چی دەکھیت کاتێک کێشھیھکت دەبێت، ئایا چ مۆبایلێک یان تابلێتێک بھکاردەھێنیت و ئایا 

 .پێشتر کاری کردووە
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