موقع خاص ألولياء امور الطالب لألبالغ عن غياب الطالب وكذالك متابعه التقيم الذي يسجله المدرس
حول الطالب.

المدارس في كرومس تستخدم موقع خاص على شبكه االنترنت لألبالغ عن غيابات الطالب وتسجيل التقيم من قبل المدرسين
فيما يخص الجانب العلمي والتربوي للطالب .بهذا نحن نتيح الفرصه ألولياء األمور للتاكيد على غياب الطالب .باألضافه الى
بتسجيل معلومات الطالب على موقع المدرسه فيما يخص تطور المستوى العلمي للطالب
ذالك نحن بدءنا من خريف
وأيضا كتابه الخطط الفرديه التي تطبق مع كل طالب حسب قدراته .
أنتم أولياء األمور بحاجه الى ان يكون لديكم جهاز كمبيوتر او هاتف متصل باألنترنت وعنوان بريد الكتروني خاص بكم
لتسجلوا الدخول على صفحتنا واألطالع على المعلومات الخاصه بالطالب.

تستطيع
في موقع
 .متابعه غياب طفلك باألضافه الى يمكن ان تحصل على الغياب كصور بيانيه مرسومه
 .ان يقوم ولي األمر بالتوقيع على علمه بالغياب اي يؤكد على انه قد اطلع على غياب الطالب
 .يستطيع أولياء األمور من خالل صفحتنا على تقديم أجازه للطالب
 .يشارك أولياء األمور في تنميه قدرات الطالب من خالل التعاون مع المدرسه في تطبيق البرنامج الخاص بالطفل
الذي يحصلون عليه من المقابله المباشره مع المدرس وكذالك قراءه الخطط المكتوبه على الصفحه.

للمشاركه في صفحتنا يجب ان يكون لديكم أميل اي حساب خاص بكم
 :المواليد الخاصه بكم اي العشره ارقام
هذا تحصلون عليه عن طريق ملئ استماره الحصول على حساب في
نحتاجها ليتم التعرف والتأكد من هويه أولياء أالمور لكن المحافضه تحتاج الى موافقتم قبل تسجيل المعلومات الخاصه بكم.
عندما تسجلون أسمائكم والمواليد تحصلون بعدها على رمز دخول خاص بكم يتم ارساله الى البريد األلكتورني الخاص بكم .
بمساعده هذا الرمز يمكنكم تفعيل الحساب.
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اذا كان الطالب لديه اكثر من ولي أمر يريد أالطالع على صفحتنا اي بمعنى لو أراد أالب يعمل حساب خاص به وأالم ايضا
تريد ان تسجل حساب خاص بها ليست هناك مشكله لكن على االب واالم ان يمألوا أستماره التقديم .في حاله اذا كان لديكم
اكثر من طفل في نفس المدرسه عليكم ان تذكروا أسماء األوالد في نفس األستماره .اذا أردت استخدام خدمه الرسائل لتسجيل
غياب الطفل من المهم ان تكتب لنا رقم الهاتف الخاص بك.

أنتم مسؤلون عن حمايه الحساب الخاص بكم وذالك بعدم أعطاء معلومات الحساب لشخص ثاني وكذالك الهاتف الخاص بكم
لمنع ارسال محادثات من شخص غيركم.

بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في اإلبالغ عن الغياب عن طريق الهاتف ،يمكنكم عن طريق االتصال
برقم الهاتف التالي
واتبعاع التعليمات الواردة هناك .كل البالغات يجب ان تكون في بدايه اليوم المدرسي في الساعه
المدرسة من متابعة الغياب مباشرة

 ،حتى تتمكن

اذا اتصلت عن طريق الهاتف
التحتاج الى ذكر حسابك شخصي في
األبالغ عن الغياب يكون لمره واحده خالل اليوم اي اليحتاج ولي األمر األتصال في كل درس
اذا اتصلت بعد الساعه يكون الغياب قد سجل في الصفحه.
في حاله اذا احتاج الطالب ان يغيب عن المدرسه في اليوم التالي على ولي أمر الطالب أن يتصل مره اخرى في صباح اليوم
التالي ليوضح سبب الغياب.

يمكنك تحميل الموقع عن طريق ال اب ستور والكوكل فقط اكتب
هذا الموقع يساعدك في تسجيل الغياب وقراءه المعلومات
لكي تستفيد من هذا الموقع يجب ان يكون حسابك نشط دائما

غرومز في البلدية إدارة إن .مسؤوليتها نتحمل التي والخدمة الدعم توفير من نتمكن حتى بتقديمها تقومون التي الشخصية البيانات استخدام سيتم
على المزيد اقرؤوا .به المعمول البيانات حماية لتشريع وف ًقا الشخصية بياناتكم معالجة عن المسؤولة هي

Telefon 0555-420 00

Grums kommun, Barn & Utbildning, 664 80 GRUMS

www.grums.se

Ansökan
Konto till Skola24
Arabiska

3

اسم العائله
الصف

ااسم الطالب
المواليد العشره ارقام

اسم العائله
الصف

رقم الهاتف

اسم الطالب
مواليد الطالب العشر ارقام

اللقب

اسم ولي أمر الطالب

مواليد ولي امر الطالب العشر ارقام

أميل ولي امر الطالب

رقم الهاتف

اللقب

اسم ولي امر الطالب

مواليد ولي امر الطالب العشر ارقام

اميل ولي امر الطالب
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اولياء االمور
انا اريد ان استخدم هذا الموقع حتى استطيع ان اسجل غياب الطالب واشارك المعلوملت الخاصه بالمدرسه فيما يخص طفلي
وكذالك احصل على المعلومات الخاصه بتقيم طفلي من الجانب العلمي والتربوي من خالل توقيعي اخول محافضه كرمس
على تسجيل معلوماتي.المعلومات الخاصه بي على ان يتم مسحها عندما ينهي طفلي الدراسه في هذه المدرسه.

!
اقر بأن حساب البريد االلكتروني الخاص بي هو حساب شخصي
وانا الشخص الوحيد المسؤل عنه وأيضا مسؤل على حمايه رمز
الدخول الخاص بي وعدم اعطاءه لشخص اخر

توقيع ولي امر الطالب

المدينه والتاريخ

توقيع ولي امر الطالب

المدينه والتاريخ
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