
                                                                                                                            
 

 

 منصة المدارس العامة
( منصة مدارس عامة لجميع مدارس ورياض أطفال البلدية. منصة المدارس هي Sollentuna)بلدية  Sollentuna kommunُتقدم 

 أداة رقمية من شأنها تسهيل عمل معلمي المدرسة، وأولياء األمور، والطالب.

 تواصل أفضل

المدرسة. سوف يكون من السهل أيضاً اإلبالغ عن الغياب، أو تحديد مواعيد مناقشة سيصبح من السهل ألولياء األمور التواصل مع 

 التقدم، أو طرح األسئلة على المعلمين.

 متابعة نتائج المدرسة

ستسمح لك منصة المدارس بالمتابعة اليومية لعمل طفلك المدرسي، على سبيل المثال: الواجب المنزلي، والمشاريع الجارية. سوف تتلقى 

 طفلك في المدرسة: كالدرجات، والنتائج المدرسية، وتقييمات المعلم. أداءأيًضا معلومات حول 

 حساب واحد لكل ولي أمر

بها الخاص؛ حتى وإن كان لديك أطفال في عدة مدارس أو رياض أطفال، كل ما أنت بحاجة إليه هو يمتلك كل ولي أمر حسابه/ حسا

 حساب واحد لمتابعة عمل أطفالك المدرسي ونشاطاتهم عبر المنصة.

ك عليك الحصول على معلومات الدخول من المدرسة من أجل الوصول إلى المنصة. يمكن للمدرسة تحديد طريقة إرسال معلومات دخول

 عندما يكون هنالك اجتماع في المدرسة.لك إما برسالة إلى منزلك، أو تقديمها 

 )تسجيل الدخول( في أعلى الصفحة الرئيسية. قم بالضغط على  Logga inبالدخول إلى موقع البلدية، ستتمكن من إيجاد أيقونة 

Logga in som invånare/vårdnadshavare .)تسجيل الدخول كولي أمر( 

 

 طريقتين لتسجيل الدخول

 هنالك طريقتين لتسجيل الدخول إلى المنصة:

  لإلبالغ عن الغياب، وقراءة اإلشعارات، واستعراض الجدول، عليك اختيارenkel inloggning  ،)تسجيل دخول مبسط(

 بمعنى أنك ستستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور فقط.

  للوصول إلى التقييمات المكتوبة، الدرجات، وغير ذلك، فإن هذا يتطلب مستوى أعلى من األمان، يمكن الدخول بمساعدة رقم

 .BankIDتعريف إلكتروني، مثال: 

 قم بإدخال معلومات االتصال خاصتك

اإلعدادات(. قم بإضافة معلومات ) Inställningarعند دخولك منصة المدارس ألول مرة، انقر على اسمك، ومن ثم قم بالنقر على 

االتصال خاصتك مثل بريدك اإللكتروني، ورقم هاتف جوالك ورقم المنزل. هذا ليس إلزامًيا، ولكنه يسهل التواصل المباشر معك. يتم 

 .Skatteverketالحصول تفاصيل عنوانك من 

 كتها مع أولياء األمور اآلخرين.)الخصوصية(، اختر معلومات االتصال التي ترغب بمشار Sekretessتحت ترويسة 

عند قيامك بتسجيل الدخول، سيكون بإمكانك تغيير لغة القوائم والوظائف إلى اإلنجليزية. يمكنك أيًضا تغيير كلمة المرور خاصتك 

 )يوصى بذلك(.

 المساعدة

للتواصل معنا في  دوًما رحٌب بكفي حال كان لديك أي استفسارات أو إن كنت غير واثق من كيفية استخدام منصة المدارس، فأنت م

 المدرسة.


