پالتفورم مشترک مکاتب
شهرداری سولیتونا  Sollentuna Kommunپالتفورم مشترک مکاتب را برای همه مکاتب و دوره های قبل از مکتب شهرداری به
معرفی میگیرد .پالتفورم مکاتب عبارت از ابزار دیجیتلی است که کار را برای معلمین مکاتب ،والدین و ولی های شاگردان سهلتر خواهد
ساخت.
برقراری بهتر روابط
والدین /ولی شاگرد به آسانی خواهند توانست تا با مکتب تماس برقرار نمایند .از این طریق میتوان به آسانی در مورد غیر حاضری
شاگردان اطالع داد ،ارزیابی ها را زمانبندی کرد و یا هم پرسشهای را به مربی یا معلم شاگرد راجع ساخت.
نظارت بر نتایج مکتب
پالتفورم مکاتب زمینه را برای شما مساعد خواهد ساخت تا فعالیت های صنفی روزمره ی طفل تانرا نظیر کارخانگی و پروژه های جاری
نظارت کنید .همچنان برای شما در مورد پیشرفت طفل تان در مکتب معلومات از قبیل نمرات و نتایج امتحانات و ارزیابی های معلم فراهم
خواهد شد.
یک حساب برای پدر/مادر یا ولی شاگرد
پدر/مادر یا ولی شاگرد هر کدام شان از خود حساب جداگانه دارند .حتی اگر اطفال تان در مکاتب /دوره های قبل از مکتب متعدد شامل
باشند ،شما تنها به یک حساب نیاز دارید تا فعالیت های صنفی طفل تانرا از طریق این پالتفورم نظارت کنید.
غرض دسترسی به پالتفورم ،شما به جزئیات الگین  loginمکتب نیاز خواهید داشت .مکتب میتواند تا معلومات را ذریعه ی نامه به آدرس
خانه ی تان بفرستد و یاهم این معلومات را حین جلسه مکتب در اختیار شما قرار دهد.
در ویبسایت شهرداری( Logga in ،الگین) را در باالی صفحهی اصلی میبینید .باالی Logga in som invånare/vårdnadshavare
(الگین بحیث والدین /ولی شاگرد) کلیک کنید.

دو طریقه برای داخل شدن در پالتفورم
پالتفورم را میتوان به دو طریق دسترسی کرد:
 گزارشدهی در مورد غیر حاضری شاگرد ،اطالعیه ها و بررسی تقسیم اوقات ،شما باید ( enkel inloggningالگین ساده) را
انتخاب کنید یعنی تنها از یوزرنیم و پاسوورد خود استفاده کنید.
الا
 دسترسی به بررسی های کتبی ،درجات و غیره مستلزم سیستم ایمنی واال است که با استفاده از کارت هویت الکترونیکی مث ً
کارت بانکی میتوان به آن دسترسی داشت.
معلومات ارتباطی تانرا تکمیل کنید
زمانی که برای نخستین بار به پالتفورم مکتب دسترسی پیدا میکنید ،باالی نام تان نخست کلیک کنید ،سپس روی Inställningar
(تنظیمات) کلیک کنید .معلومات تماس نظیر ایمیل آدرس و شماره موبایل تانرا درج کنید .این کار اجباری نیست اما تماس مستقیم با شما را
سهلتر می سازد .تفصیالت آدرس تان از  Skatteverketدریافت میگردد.
زیر عنوان ( Sekretessمحرمیت) ،تفصیالت تماس را انتخاب نمایید و هرگاه خواسته باشید میتوانید آنرا با سائر والدین /ولی های
شاگردان شریک سازید.
بعد از اینکه داخل پالتفورم شدید ،میتوانید زبان منو و عناوین صفحه را به انگلیسی برگردانید .همچنان میتوانید پاسوورد تانرا تغییر دهید
(توصیه میشود).
کمک
هرگاه سوالی داشته باشید و یاهم در رابطه به استفاده پالتفورم مکتب مطمئن نباشید ،همیشه میتوانید در مکتب با ما در تماس شوید.

