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ForældreIntra
به مکتب نزدیکرت شوید

ارتباط والدین :اسمیکه مرکب
از والدین ] [Forældreو
ارتباط میباشد ].[Intranet

در  Forældreintraشام میتوانید که

•تعقیب نامیید که در مکتب طفل تان چه اتفاق می افتد
•با معلمنی از طریق کتاب متاس ،مکاتبه نامیید ][Kontaktbog
•با والدین و معلمنی ایمیل کنید
•در مالقات و دیدار ها ثبت نام نامیید
 Forældreintraیک بخش از ارتباط درونی مکتب میباشدskoleintra ،
و به این خاطر،شام باید توسط نام مستعار ] [Dit brugernavnو کود دخولی تان
داخل صفح ٔه انرتنتی شوید با ] .[Adgangskodeشام داخل صفح ٔه انرتنتی مکتب میشوید.

صفح ٔه انرتنتی مکتب:
نام مستعارشام________________________________________________ :
کود دخولی شام________________________________________________ :
__________________________________________

خوش آمدید ForældreIntra

شام داخل صفح ٔه انرتنتی مکتب از طریق مینیوی مربوط ٔه  Forældreintraمیشوید .هنگامیکه
باالی مینیو کلیک میکنید ،باید اسم مستعار و کود دخولی خود راکه از مکتب بدست آورده اید
دایر نامیید.
این مکتب است که تصمیم میگرید که چطور ارتباط درونی برای یک صنف به شکل انفرادی بنظر
مریسد .بن ًا عملکرد ونقاط مینو  Forældreintraبنی مکاتب و صنوف مکاتب خمتلف میباشد.

کمک
ازطریق ویدیو و متن کمک
اخذ نامیید.

یک برگه ب رای هرطفل
اگر شام اطفال
هر شاگرد برگ ٔه خودرادارد،بنا ُ
زیادتردر مکتب دارید ،این ساده است که صفحات
اولی اطفال را تعویض نمود.

گفتگو بنی مکتب و خانه

][Dialog mellem skole og hjem

پیامها،پالهنا ،ثبت نام در جمالس و غریه.
)(Arrangementer

پیامها ][Beskeder

در اینجا میتوانید که پیامها را بفرستید و اخذ نامیید.

کتاب متاس ][Kontaktbog
در کتاب متاس میتوانید با معلمنی در مورد طفل تان
گفتگو را پیش بربید.

پالهنای شاگرد ][Elevplaner
دراینجا میتوانید پالن شاگردرا برای طفل خود
مشاهده کنید.

حمصول خصوصی صنف

][Klassens egne produkter

دراینجا بطور مثال میتوانید که عکسها و اخبار
انرتنتی را مشاهده کنید.

امکا نات جدید ForældreIntra

در  Forældreintraبطورجاری امکانات جدید میرس میشود .مث ُ
ال حاالهرشاگرد برگ ٔه خود را دارد که شام میت وانید بطور رسیع بنی صفحات اولی
اطفال را عوض نامیید ،در صورتیکه اطفال زیاد تر در مکتب دارید .در صورتیکه پیامهای تازه هنگام باز کردن صفحه آمده باشد ،پنجر ٔه تاز ٔه پوپ آپ
به پرده ظاهر میگردد.
مهچنان میتوانید که در یک سطح بلند نسبت به قبل ،نظریات شخصی خود را تغری دهید .بیشرتدرین مورد میتوانیددر صف ٔه عقبی مطالعه نامیید.

مینو
 ForældreIntraحاال مینو م ربوط میباشد .که قب ُ
ال
یک صفحه از طریق سایت مکتب نشان داده میشد.

اخبار ][Nyheder

دراجیا شام میتوانید اخبارو اعالناتی که از طرف اداره
و کتابخانه و مهچنان نامیشات می آید مشاهده نامیید.

آرشیف ][Arkiv

دراینجا آرشیف اسناد ،آرشیف عکسها و آرشیف اخبارعکسها میباشد.

معلومات ][Information

دراینجا شام میتوانیددر مورد برنامه ،جنرتی فعالیت
ها ،تغریات در برنامه ،پالهنای هفته ،پالهنای سال و
البوم عکسهای صنف آشنا شوید.

متاس ][Kontakt
مث ُ
ال میتوانید معلمنی را ببینید و لست نامهای
شاگردان صنف دا ترتیب دهید.
روز تولد
اسم شاگرد
1992-03-27
آلکس هانسن
1991-07-31
آندرس والدسن

ختته اعالنات صنف

][Klassens opslagstavle

در ختت ٔه اعالنات میتوانید اعالنات کوتاه را در
مورد زنده گی صنف مطالعه کنید.

تقسیم اوقات ][Skema
در اینجا شام میتوانید تقسیم اوقات طفل تان و
تغریات آنرا مشاهده کنید.

ترتیبات ][Indstillinger
حاال امکانات بیشرت است ،که شام بتوانید ترتیبات Forældreintra

خصوصی خویش را تغری دهید .در اینجا هرمکتب به شکل انفرادی تصمیم
میگرند ،که از کدام امکانات استفاده نامیید.

کود ][Kodeord
در اینجا میتوانید کود خود را تغری دهید.]adgangskode[ .

شهرت ][Personoplysninger

در اینجا میتوانید در شهرت خویش تغریات آورید.

اطالع ][Advisering
انتخاب کنید که شام میخواهید در مورد چیزهای
تاز ٔه که در Forældreintra .می آید ایمیل بگریید.

مهآهنگی
با اتکا به انتخاب مکتب ،شام احتامالُ میتوانید که نرشی ٔه
خود را مطابق رنگهای  Forældreintraمورد ذوق خود
ومهرای حمتویات آن در صفح ٔه اول داشته باشید.

چهار تصویر کوچک راشام در اکثر جا ها در  ForældreIntraمی بینید.
اجیاد اسناد جدید
وپیامها

اصالح کردن

پاک کردن
اسناد،تصاویر

کمک

Forældreintra

 UNI-Cادار ٔه مربوط به وزارت تدرییسات میباشد ،که یک بخش وسیع خدمات کمپیوتری را در رابطه به حتصیالت و جهان حتقیقات اجرا میکند .بیشرت از 1.000.000
مستفدین بطور اغلب با خدمات  UNI-Cدر متاس میباشند.
بیشرت در سایت انرتنتی مطاله کنیدwww.uni-c.dk .

