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االسم يتكون من شقين،
وهما “األهالي” []Forældre
و”الشبكة الداخلية للتواصل
االلكتروني” []Intranet

اقترب أكثر من المدرسة
في ) (ForældreIntraيمكنك ما يلي:

•متابعة ما يجري في مدرسة طفلك

•التواصل مع المعلمين عن طريق كراسة االتصاالت المتبادلة []Kontaktbog
•التواصل عن طريق البريد االلكتروني مع المعلمين واألهالي
•التسجيل للمشاركة في المناسبات واالجتماعات.

التسجيل للمشاركة في المناسبات واالجتماعات )ForældreIntra( ,هي جزء من الشبكة
الداخلية المغلقة للمدرسة ،(SkoleIntra) ،وبالتالي يجب أن تسجل دخولك باستعمال ”اسم
المستخدم” الخاص بك ] ،[Dit brugernavnباإلضافة إلى ”كلمة السر” [.]Adgangskode
يمكنك أن تدخل للبرنامج من الموقع االلكتروني الخاص بالمدرسة.

الموقع االلكتروني للمدرسة___________________________________ :
اسم المستخدم الخاص بك____________________________________ :
كلمة السر__________________________________________________ :

ً
مرحبا بكم في )(ForældreIntra
يمكنك أن تدخل إلى ) (ForældreIntraعن طريق البند في القائمة الرئيسية المسمى ﺑ
)" ،("ForældreIntraوستجد القائمة على الموقع االلكتروني للمدرسة .بعد أن تنقر على البند
في القائمة ،ينبغي أن تستعمل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر التي استلمتها من
المدرسة.
المدرسة هي التي تحدد شكل ) (ForældreIntraلكل صف على حدة .وبالتالي يمكن أن يكون
ً
مختلفا من مدرسة ألخرى ومن صف آلخر.
عدد الوظائف وعدد البنود التي تتضمنها القائمة،

المساعدة
احصل على المساعدة عن
طريق الفيديو أو النص
الخطي.

صفحة أو عالمة تبويب لكل طفل
لكل طفل عالمة التبويب الخاصة به،
فإذا كان لديك عدة أطفال في المدرسة،
فإن من السهل عليك التنقل بين
الصفحات األمامية الخاصة بأطفالك.

الحوار ما بين المدرسة واألهل
[]Dialog mellem skole og hjem
الرسائل ،خطط التالميذ التعليمية،
التسجيل للمشاركة في المناسبات
) (Arrangementerوأكثر من ذلك بكثير.

الرسائل []Beskeder
هنا يمكنك إرسال واستقبال الرسائل.

كراسة االتصاالت المتبادلة
[]Kontaktbog
هنا يمكنك إجراء حوا ٍر مع المعلمين حول
طفلك.

خطط التالميذ التعليمية
[]Elevplaner
هنا يمكنك رؤية الخطط التعليمية
لطفلك.

منتجات الصف الخاصة
[]Klassens egne produkter
مثال مشاهدة الصور
هنا يمكنك
ً
والجريدة االلكترونية للصف.

خيارات جديدة في )(ForældreIntra
طفل اآلن صفحة أو عالمة التبويب ()faneblad
مثال لدى كل
تظهر هناك باستمرار خيارات جديدة في ).(ForældreIntra
ً
ٍ
الخاصة به ،بحيث يمكنك التنقل بسرعة بين الصفحات األمامية لألطفال ،إذا كان لديك عدة أطفال في المدرسة .وإذا
كانت هناك أية رسائل جديدة عندما تسجل الدخول إلى ) ،(ForældreIntraستقفز أمامك اآلن نافذة على الشاشة.
كما يمكنك اآلن أكثر بكثير من ذي قبل ،تغيير إعداداتك الشخصية .األمر الذي تستطيع قراءة المزيد عنه في الصفحة
الخلفية.

القائمة
القائمة هي اآلن القائمة الخاصة ﺑ
إظهار للقائمة
) .(ForældreIntraوسبق
ٌ
الخاصة بالموقع االلكتروني للمدرسة.

األخبار []Nyheder
يمكنك أن تشاهد تحت هذا البند
الملصقات واألخبار التي ترد من مكتب
المدرسة ومكتبتها باإلضافة إلى عروض
الصور والشرائح

األرشيف []Arkiv
في األرشيف أعاله هناك أرشيف للوثائق والصور باإلضافة إلى
األرشيف اإلخباري للمدرسة.

المعلومات []Information
هنا يمكنك االطالع على الجداول،
الروزنامة الخاصة باألنشطة ،التغييرات
في الجداول ،البرامج األسبوعية ،الخطط
السنوية وألبوم الصور الخاص بالصف.

المعلومات []Kontakt
مثال على معلمي الصف ،واعمل
تعرف
ً
َّ
قائمة بأسماء تالميذ الصف خاصة بك.
لوحة اإلعالنات الخاصة بالصف
[]Klassens opslagstavle
يمكنك أن تقرأ على لوحة اإلعالنات
ً
أخبارا موجزة عن الحياة
الخاصة بالصف
في الصف.

المعلومات []Skema
هنا يمكنك أن تطلع على جدول طفلك
والتعديالت التي تم إدخالها.

اإلعدادات []Indstillinger
هناك اآلن المزيد من اإلمكانيات لتغيير إعداداتك الشخصية في
) .(ForældreIntraولكل مدرسة الحق في تحديد الخيارات التي
بإمكانك أن تستعملها.

كلمة السر []Kodeord
هنا يمكنك تغيير كلمة السر (.)adgangskode

البيانات الشخصية []Personoplysninger
هنا يمكنك أن تعدل في بياناتك الشخصية.

اإلخطارات []Advisering
يمكنك أن تختار ما إذا كنت تفضل
إبالغك بواسطة البريد االلكتروني ،كلما
ورد شيء جديد في ).(ForældreIntra

التعديل في الصفحة ليصبح لها طابع
شخصي
حسب الخيارات التي توفرها المدرسة،
يمكنك أن تصمم الصيغة الخاصة بك ﻟ
) ،(ForældreIntraبألوانك الخاصة والعناصر
التي تريدها في الصفحة األمامية.

الرموز األربعة التي تشاهدها في أماكن عديدة في )(ForældreIntra
عمل مستند جديد
 ،رسالة  ،الخ.

التصحيح أو
التعديل

حذف الوثائق ،
والصور  ،الخ.

مساعدة ﻟ
)(ForældreIntra

( )UNI•Cهي دائرة تابعة لوزارة التعليم الدنمركية ،وهي توفر مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات لعالم الدراسات والبحوث.
وهناك أكثر من  1.000.000مستخدم يتعاملون بشكل منتظم مع خدمات تكنولوجيا المعلومات وكذلك المنتجات التي توفرها الدائرة.
لمعرفة المزيد ُيرجى مراجعة www.uni-c.dk

