
SKOLPLATTFORMENS APP لوحة  الویب المدرسة  ـ 
	

 

 
ھتمام بمعظم اتصاالتك مع المدرسة. بمجرد الدخول یمكنك اال Skolplattformen ي الویب ف

. یمكنك العثور علی APP یمكنك ایضا تسجیل الدخول الی  ،الویب الول مرة علی الصفحة
APP  فی Google Play او http://skolplattformen.se/app.php.  قم بتنزیلھ  علی 

                                                    .ستعمال واالدارةاال محمول او المسطح لسھولةھاتفك ال
ختیار االطفال.  واذا ال ، فانتقل من الیمین الی الیسار اذا لدیك المزید من االطفال  في المدرسة
، ھكذا  الی الیمین من الیسار  مرر  فقط االولی،  الصفحةنقرت علی اي وظیفة، وترید الرجوع الی 

                                                                                                       .یمكنك العودة

 

APP للتطبیق في  المیزات المختلفة  
  ووقت البدء والنھایة اتوالتقیم  ( الدروس الحالیة  الیوم ملخص Ditt barns skoldag ـ الكطفأل یوم الدراسي 

.وغیرھا من المعلومات ) الدوام  
 

ل.تجمیع كل الرسائ ـ Meddelande رسالة   
 

.  ھقمت بتشغیل الھاتف، یمكنك االطالع علی جدول االسبوع باكمل طفلك. اذا ؤیة جدولیمكنك ر ھنا ـ Schemaالجدول  
                                                               المزید من المعلومات حول الدرس المحدد.و ،علی الدرس ستعطیك نقرة

 
. اذا كنت مستدعي  واحدة  قرةامر، سوف تبلغ عن اجازة مرضیة  بن بصفتك كولي ـ Sjukanmälanتقریر مرضي 

                               .للیوم التالي ء، ستكون استدعا18:00  المرضي لذلك ھو ساري المفعول لنفس الیوم وبعد الساعة
جب ان وقت الفراغ. ھنا ی علی رمز لقضاء ، فتحصلفی المدرسة  فلك الی دار الترفیھاذا یذھب ط ـ Fritids   دار الترفیھ

 ". ( انقر علی Fritids  دار الترفیھ ينا یمكنك  التواصل مع الموظفین فایضا ھ، وتطلب مرة واخری لبقاء طفلك فیھا
مع ای  خر.آ مقرب سیتم اتخاذھا من قبل شخصما، او اذا طفلك سوف یذھب الی منزل صدیق"  ändra"  التغییر" ) 
االبالغ عما  . یمكنك ایضاللحضور فیھا ونترغب يیجب علیكم أبالغ االوقات الت ،مفتوح  ذا دارالترفیھاالجازات، اعطل و

للمعلمین الذین  فستوفر الوقت التربوي APP ـكنت تتواصل عبر الاذا  . الی المنزل بنفسھ اذا كان یسمح لطفلك بالعودة
                                                                                                           یمكنھم  وضع اطفالكم  بدال من ذلك.

تغییر الوقت لیوم  يترغب فاو اذا كنت   Fritids  للتواصل مع دار الترفیھ "ändra"انقر فوق التغییر   APPـ ال في
                                                                                                                                                معین.

 
قك یالی تطب با و بدون سبب من قبل معلم ما، سیتم ارسال مالحظةئیتم تسجیل الطالب غا عندما ـ  Närvaroالحضور 
App .ستحصل ایضا علی و.  ي (الحصة)فصل الدراس يبعد ذلك ستقرر ما اذا كنت تتحمل المسؤولیة عدم وجود الطالب ف
یتم   ( طلب االجازة  االجازة. اذا قمتم بطلب لحصول بالمرضاذا كنت لم تبلغ عن اصابة طفلك لالبالغ عما   فرصة
اولیاء أمرین إثنین، واحد منھم قد طلب   ان لدیھو اذا كان طفلك مسجل )، یمكنكم ایضا الحصول علی اشعار.االنترنیت عبر

 حتی یوافق كال من الحافظین الطلب. لن تتلقی المدرسة االجازة. وذلك ألن كال الطرفین وفقا للقانون یجب الموافقة علی
                                                                                                                                        .اولیاء االمر

ون الراحة شعرتان  ینآمل ،نفس الوقت اتي الی وضائف فيتتطور مستمر، قد  في Skolplattformen  منصة المدرسة
 لنظام المدرسيالجمیع. اذا كان لدیك اسئلة حول ا ءاستیفا ووالتسھیل   وھدفنا  ھو مساعده .APPالـ  التطبیق من

Skolplattformen شخص او موظف خاص للمساعدة  لدیھ  ھكذا لكل مدرسھ.                                                      
 

                             حظا سعیدا!
 

 
 



 


