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Lärplattform skola منصة الحوسبة التعليمية للمدرسة

لذوي األطفال في أحد مدارس بلدية فكشو يوجد لدينا منصة حوسبة تعليمية مع دخول آمن 
اسمها أي اس تي الراندى IST Lärande. تقوم بتسجيل الدخول باستخدام هويتك البنكية 

BankID في منصة الحوسبة التعليمية lärplattformen )الر بالتفورم( ومن ثم العثور 
على معلومات عن طفلك من المدرسة.

IST Lärande منصبة الحوسبة التعليمية إي اس تي الراندى
سيتم فتح منصبة الحوسبة التعليمية أي اس تي الراندى  IST Lärande لحاملي حق الحضانة وللتالميذ ابتداء 

من األسبوع رقم 45 وهو األسبوع التالي لعطلة الخريف المدرسية. ستتمكن آنذاك بصفتك حامل لحق الحضانة 
تسجيل الدخول باستخدام هويتك البنكية BankID وأن تحصل على معلومات من المدرسة عن طفلك. سيكون 

بوسع التلميذ تسجيل الدخول باستخدام معلومات تسجيل الدخول العادية الخاصة به التي من المعتاد أن يستخدمها 
في المدرسة.

ستجد على موقع الوب www.vaxjo.se/larplattform رابط لتسجيل الدخول في منصة الحوسبة التعليمية. 
على الصفحة نفسها يوجد فيلم إرشادي قصير عن صفحات المشاهدة ألولياء األمور.

إن منصة الحوسبة التعليمية للمدرسة ال زالت في مرحلة عملية البداية وبناء عليه ستتمكن المدرسة من تقديم 
مزيد من المعلومات لك عما هي المعلومات المتاحة لك بصفتك ولي أمر الطفل في صفحات المشاهدة ألولياء 

األمور. 

صفحات المشاهدة ألولياء األمور
بصفتك ولي أمر الطفل ستتمكن من رؤية معلومات طفلك والتقييمات ومعلومات عن محادثات التطوير وأيضا 
التكيفات في حالة وجودها وانذارات عن العالمات أو برامج اإلجراءات. عندما يتم نشر معلومات جديدة تتعلق 
بطفلك في منصة الحوسبة التعليمية سترسل اليك رسالة الكترونية إلى عنوان بريدك االلكتروني الذي كنت قد 

.Dexter سجلته في النظام دكستر

هل تريد أن تشاهد في منصة الحوسبة التعليمية صفحة المشاهدة التي تتعلق بك بصفتك حامل حق الحضانة؟ 
شاهد الفيلم اإلرشادي القصير على الرابط www.vaxjo.se/larplattform. للحصول على مزيد من 

التفاصيل عن مختلف الفعاليات – أنظر األفالم اإلرشادية األخرى التي بإمكانك العثور عليها في الصفحة نفسها.

كما تضم منصة الحوسبة التعليمية أيضا تطبيق مدونة تضع فيه المدرسة تدوينات إلى واحد أو إلى عدد من 
حاملي حق الحضانة في صف ما/ مجموعة تدريس أو إلى المدرسة بكاملها.
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إشعار بالبريد االلكتروني منصة الحوسبة التعليمية
عندما يتم نشر شيء جديد عن طفلك في منصة الحوسبة التعليمية يتم إرسال رسالة الكترونية إلى عنوان بريدك 

االلكتروني الذي كنت قد سجلته في النظام دكستر Dexter. بعد ذلك ال يلزم سوى أن تقوم بتسجيل الدخول 
باستخدام هويتك البنكية BankID للدخول إلى صفحة المشاهدة لحامل حق الحضانة لتتمكن من رؤية المعلومات.

يمكن أن تختار توثيق إرسال اإلشعار بالرسائل االلكترونية إذا كنت تريد ذلك ولكن تكون الفعالية شغالة في 
البداية. إن هذا يعني أنك بصفتك حامل حق الحضانة ستستلم إشعارات بالرسائل االلكترونية إذا لم تختر بنفسك 

توقيفها.

صفحة المشاهدة للتلميذ
عندما يسجل التلميذ الدخول باستخدام معلومات تسجيل الدخول العادية الخاصة به فسيتمكن من رؤية المعلومات 
التي قام المدرس بتقييمهما ووجهات النظر والتكيفات المحتمل وجودها وإنذارات العالمات وبرامج اإلجراءات. 

كما سيتمكن أيضا من رؤية معلومات من اجتماعات التطوير. بإمكان المدرس أن يقدم المزيد من المعلومات 
عما يمكن مشاهدته وعن الحصو ل على المعلومات في منصة الحوسبة التعليمية. ستصل للتلميذ إشعارات على 

عنوان البريد االلكتروني الذي حصل عليه من المدرسة.

تسجيل الدخول وعوامل األمان
لكي يتمكن المرء من التعرف على المعلومات المدونة في منصة الحوسبة التعليمية للمدرسة )إي اس تي 

الراندى سكوال( فسيحتاج حامل حق الحضانة إلى تسجيل الدخول باستخدام ما يسمى تسجيل الدخول بعدة 
 BankID عوامل. للدخول إلى منصة الحوسبة التعليمية للمدرسة تقوم بتسجل الدخول باستخدام هويتك البنكية

أو باستخدام هويتك البنكية للجوال mobilt BankID. اقرأ المزيد عن الهوية البنكية BankID على موقع 
اإلنترنت الخاص بلجنة الهوية االلكترونية على موقعها  www.e-legitimation.se. إذا كنت من ذوي 

أطفال يذهبون إلى كل من مدرسة المرحلة التمهيدية فورسكوال والمدرسة النظامية فستحتاج إلى تسجل الدخول 
بصورة منفصلة في منصة الحوسبة التعليمية لمدرسة المرحلة التمهيدية فورسكوال أو في منصة الحوسبة 

.www.vaxjo.se/larplattform التعليمية للمدرسة. ستجد روابط تسجيل الدخول للمنصتين في

يقوم التلميذ بتسجيل الدخول باستخدام معلومات تسجيل الدخول العادية الخاصة به والتي يستخدمها في المدرسة 
ومن بينها البريد االلكتروني لتسجيل الدخول على جهاز الكومبيوتر الخاص به.

BankID الشخص الذي ال يوجد لديه هوية بنكية
إذا لم يكن يوجد لديك هوية بنكية – تواصل مع مدرسة المرحلة التمهيدية فورسكوال أو المدرسة التي يذهب اليها 

طفلك لكي تحصل على المعلومات بطريقة أخرى.
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