
Skolplattformens web الویب المدرسة  علی شبكة  االنترنیت	
 

كون بامكانك الوصول الی علی شبكة االنترنیت ست
  جمیع الوظائف فی النظام االساسي للمدرسة

Skolplattformenی مابین . ھنا یمكنك أن تر
ة الدرجات والتقیمات المكتوبك :اخریو امور

لتلمیذ ا (التحضیرات) والواجبات والمعلومات
.                                          ةوالطلب االجاز  

 
 

 
 

 
 
 

 

Inlogning الدخول:  
المرور.  كلمة  ءمع رابط النشا ،ة مع اسم المستخدم الخاص بكمن المدرس ید الكترونيبر  رسالة سوف تتلقي
علی ویمكنك العثور مباشرتا. ، یمكنك الدخول و تطبیقھاالویب  الدخول الول مرة علی صفحة لعندما تسج

المنصة [app] في Google Play او http://skolplattformen.se/app.php . قم بتنزیلھ  علی ھاتفك 
یرجی  في تسجیل الدخول الخاص بك،  . اذا كان لدیك مشكلة او المسطح لسھولة االدارة و الستخدام نقالال

                                                                                     .ل عن البالتفورموؤالمس االتصال بالموظف
 

  Startsidan  صفحة البدایة
  علی الیسار وممیزاتھلطفلك  ياالسبوع یكون لدیك الجدول یسیةئعلی الصفحة الر ـ Navigering المالحة
اذا  . یسیةئالر  اعلی الیسار، وھو ایضا زر الصفحة فی  للمدرسة النظام االساسيرمزعلی الیمین. و  فھالمختل

تك والمعلوماتك. االعلی الیمین تحت اسمك، ستجد اعدادا في ما الی صفحتك االولی.ئتضغط ھناك فستعود دا
                                                             .عن صفوف المدرسة  د لمحة عامةسوف تج تحت اسم المدرسة

، في المدرسة صول الی میزة ما، انقر فوق الرمز الخاص بالوظیفة المطلوبة.واذا كان لدیك المزید من االطفالللو
                                  یمكنك اختیار طفل اخر. مة منسدلة، اذا قمت بالنقر فوق اسم الطفل.علی قائ فستحصل

                                                                              
 
 

–االعدادات   Inställningar  
 

وي االیمن. ستجد العلء تحت اسمك فی جز
و ھنا تغییر معلوماتك . یمكنك اعداداتك الخاصة

بتك رغ  المرور جدیدة والتحكم في كیفة تعین كلمة
دمج  یمكنك ایضٱ من النظام. فی تلقي االشعارات 

مدارس اخری ي ف كان لدیك اطفال الحسابات اذا
[ انظر للمدرسة.  النظام االساسي نفس التی تستخدم

]  ادناه  
 

 
	
	
	
 

	
	



 
Konton ( slå ihop konton( الحسابات  ( دمج الحسابات )   

 
 ، فیمكنك استخدام تسجیل الدخولةللمدرساالساسي  النظام مدارس اخری تمتلك ایضا ياذا كان لدیك اطفال ف

لمطابقة الحساب الذی سجلت   الفرصة یك ھذهسیعطثم ادخل االعدادات تحت اسمك ثم حدد الحساب. أ. واحد
  المرور الخاصة بك فی الحساب الثاني. حدد الحساب الذی ترید تسجیل الدخول الیھ  باستخدام كلمھ ، الدخول بھ

                                                                                              ء العلوي االیمن.تحت اسمك  في جز
 

 ءفی جز] Avancerat[ لبحث عن الجداول اخری او تغیراالسبوع، انقر فوق ا  Schemaالجدول ـ 
                       ومات.الجدول  للحصول علی المزید من المعل دول. و یمكن النقر علی الدروس  فيللج العلوي

 
تقییمھا، فانھا قد تظھر تحت الجدول. انقرعلیل  قد سجلت مذكرة  اذا كانت المدرسةـ  -  Matsedel   مةئالقا  

  ]Klicka på hela veckan معاسابیع القادمة لمشاھدة الوظائف المختلفة و اال ،] عرض االسبوع كامال.  
 

ادناه معلومات المدرسة سوف تجد معلومات   ـ- Skolinfo   معلومات المدرسة
وتفاصیل االتصال التماس التی اختارت المدرسة بنشرھا. المتجمعة حول المدرسة   

 
 
 
 

 

   الحضور  ـ   غیاب غیر موكد  ـ    ابالغ عن المرض   ـ    تاریخ الغیاب   ـ    غیاب المقرر-  
 

درسا  رحض الطالبة \ البالطاذا كان   Obekräftad frånvarå ـغیاب غیر موكد 
.  او وصیة لیك كوصيا  . فسیتم ارسال رسالة غائبةانھا غائب او \  ولكن المعلم یسجل انھ

سیكون لدیك   اطفالك،لتعلم   لموظفین بحیث یمكن تخصیصھوقت ل من اجل توفیرو
بانك   . فابلغت المدرسةالی النظام او تاكید الغیاب ةمباشر لالبالغ عن المرض فرصة

                                                            نفس الوقت این یوجد طفلك. تعرف في
 

 
بسبب المرض.  ةتطیع الذھاب الی المدرسابلغ اذا كان طفلك ال یسـ   Sjukanmälanـ ابالغ عن المرض   

  
والحضور.   انك مشاھدة من العودةجمیع حاالت الغیاب، حتی بامكـ سرد  Frånvarohistorik الغیابات ـ  

 
 او اكثرمن   ھنا تبحث عن االجازة. اذا ترید البحث عن االجازة لفترةـ  Planerad frånvaroـ تختیط الغیابات 

االخر  وصي صیان ).  ویجب علی( اذا كان ھناك واالخر  ترسل احد مذكرات الی وصيواحد. المدرسة  یوم
  بالموافقة علی الطلب او رفضھ  بعد ذلكفی النظام. ثم تقوم المدرسة   ھیتبو تث  فقةعلی الطلب قبل الموا  الموافقة

                                                                                              .مباشرة فی النظام االساسی للمدرسة
                

 
التواصل  ھنا  .ل فی النظام االساسيئع الرساتجمع جمی ھنا  ـ Kommunikationـ -

 ءلبد ) skapa konversation (  تنعكس المحتویات فی التطبیق. انقر انشاء المحادثة
 ءجمیع المشاركین. یمكنك ایضا بد  جماعیة مع اضافة  سیتم محادثةو. رسالة جدیدة

لنقر علی المستخدم االیمن  وا العلوي زءادثات عن طریق ادخال اسم المدرسة فی الجالمح
                                                                                 . الذی ترید التحدث معھ 
 



ف السادس، الص ( اذا كان طفلك في Betyg ـ التصنیف ـ   Utveckling ـ التطویر 
  تستخدم منصة المدرسة  ةاذا كانت المدرس Omdömen ـ التقیم ).السابع، الثامن و التاسع

Skolplattformen  .ویتم ھنا تجمیع التقیمات  للمھام والخطط. للمراجعات   
 
          
 

 
، فیمكن العثور علیھا فی مواضیع مختلفة  خططھ  م المعلم اذا قدـ  Planeringالتخطیط  

خالل   تم تقییمھالتدریس وكیف سی  الیصال ما سیحتویھ  ھنا.  وھنا المدرسین لدیھم الفرصة
لمرتبط الموضوع ا جدول الدروس  في توجد الخطط ایضا في . معینة زمنیة فترة

ان  رء، یمكن للمنظام تعلم رقمی دیجیتال اضافي ايستخدم ت  بالتخطیط. اذا كان المدرسة
من التخطیط.  یربط اضافة  

 
 
  
 

 فحوصات، ،اتتحانام(   واجباتھ یمكن للمدرس ادارة ـ Uppgifter  المھام
، وھی العلوي . فی الجزء المدرسة  فی منصة والتقاریر وغیرھا )  الواجبات المنزلیھ
. اذا قمت بالنقر الحالي العام الدراسيلتی یتم تقییمھا فی والبیانات ا  المھام الحالي
فی اقصی الیمین،  فستحصل علی المزید من المعلومات "  Visa" فوق عرض 

ا.                                                       ج ایضنتائ، ویتم عرض الل المھمةحو
                       

 
 

 
 

 
فستحصل ایضا علی , Fritidsفی المنزل الترفیھی   اذا طفلك تم قبولھ  ـ Fritids  لترفیھا

. یمكنك التی یمتلكھا طفلك  االقامة الی مدة . ھنا یمكنك االشارةFritidsikon  لترفیھارمز 
وحیدا.  و بمجرد تسجیل جدوال   الی المنزل بنفسھ اذا یسمح للطفل بالعودة ملء ایضا

سجیل تھكذا یقوم الموظفین  بع محدد. واساسیا، یمكنك تغییر وقت یوم محدد، اسبو
جازات في االوقات ومع كل العطل و اال .المدرسي النظام الدخول والخروج االطفال في

دیل اوقات ر و تعان تحر  من قبل المدرسة ستكون مطلوب،  مفتوحة  رفیھالتالتي تكون دار
الوقت الفراغ  ءوقات التي یحتاج فیھا طفلكم لقضاعن االاالبالغ  طفلكم. لذلك یجب علیكم

Fritids   .في تلك االیام                                                                                
 

 

 

! حمیل  التطبیق الپالتفورم المدرسةوا تالتنس  

   حظا سعیدا!
 
 

 
 



    
 
 

 
   
 
 

      
      

 


