یرای والدین و سر پرست!
برای دانستن حاضری و غیر حاضری و قضاوت سطح دانش و ارزیابی اطقال خویش به یک پروگرام بنام مکتب  24داخل شوید

مکتب های گرومس برای ارتباطات بین معلمین و والدین از یک سایت استفاده میکند که بنام مکتب  24یاد میشود .شما والدین و
یا سر پرست در این سایت رفته و از حاضری  ،غیر حاضری و همچنان از قضاوت معلمین و نظریات آنها و ارزیابی سطح
دانش شاگردان با خبر میشوید .این سایت از سال  2015ترمین خزانی یا سمستر خزانی شروع به کار کرده که تمام معلومات در
باره مالقات ها که همرای والدین در باره شاگردان و رشد تعصیلی شاگردان داشته باشند چه بصورت گروپی باشد و یه انفرادی
در آنجا میگذارند.
شما به حیث والدین میتوانید توسط یک کمپیوتر یا موبایل که به انترنت وصل شده باشد و همچینان آدرس میلی داشته باشید داخل
سایت مذکور شده و تمام معلومات را در باره طقل تان کسب کنید.

شما نکات ذیل را در مکتب  24کرده میتوانید:
 شما غیرحاضری اطفال خود را در آنجا دیده میتوانید بشکل گرافی همچینانغیرحاضری شاگرد را قبول کرده و موافقه میکنید.اگر طفل نظر به کدام دلیل غیرحاضری میکند اطالع بدهید!اشتراک کرده و دیده میتوانید رشد درسی طفل را مطابق پالن درسی و تقاضای معلم وپیش از مالقات رشد تصیلی که با معلمداشته باشید و پالن درسی شاگرد بعد از مالقات که معلم پالن کرده دیده میتوانید و نظریات خود را اضافه کرده میتوانید.

برای اینکه در مکتب  24دسترسی پیدا کنید باید یک کنتو داشته باشید و یا یک کنتو باز کنید.
این را توسط یک فارم کرده میتوانید .فارم را پر کرده و تقاضای کنتو مکتب  24را کنید .تاریخ تولد و چهار شماره کار است
برای ثبوت هویت والدین که والدین شاگرد است .کمون به موافق بودن به شما از آن استقاده میکند تاریخ توله و چهار شماره شما
را .
وقیکه شامل شدید کود داخل شدن شما در آدرس میلی شما می آید .به کمک آن کود شما میتوانید کنتو خود را فعال ساخته و طبق
هدایت که میل شده و در آنجا است عمل کرده و شروع به استفاده از کنتو کنید.

اگر هر دو سرپرست طفل میخوانند کنتو مکتب  24را جداگانه داشته باشند میتوانند در یک فارم یک جای تقاضا کنند و اگر چند
طفل دارند همچنان میتوانند در یک فارم نوشته کنند .اگر می خواهید توسط اس مس
از غیر حاضری طفل خود خبر دهید باید نمبر موبایل خود رابرای ما تحویل دهید .مهم است که نمبر شما را داشته باشیم.
 SMSمکتب  24استفاده کنید
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مسولیت کنتو را خود شما دارید به خاطری که استفاده می کنید و محفوظ باشد که کدام کسی دیگر کدام خبر .
اشتباه ارسال نکند.و شما مسولیت میل پوستی  ،موبایل و ارتباطات خود را دارید.

شمایان که میخواهید توسط موبایل غیر حاضری طفل خود را خبر دهید امکانات وجود دارد که شما میتواننید به نمبر ذیل
 0515777321زنگ زده و هدایت را گوش کرده و طبق آن عمل کنید.وقتیکه شما خبر میدهید که طفل شما نظر به کدام دلیل
آمده نمی تواند باید پیش از ساعت  08:00زنگ بزنید که مکتب پیش از ساعت درسی بدانند موضوع را که شاگرد موجود
نیست.

ضرورت نیست که کنتو ایجاد کنید برای مکتب  24اگر شما توسط تلفن خبر را به مکتب می رسانید .وقتیکه خبر غیر حاضری
طفل خود را به مکتب می دهید فقط یک روز کفایت می کند و اگر شما بعد از  12:00زنگ بزنید روزی بعدی یعنی فردای آن
حساب میشود.اگر طفل شما چند روز غیر حاضر میباشد باید هر روز زنگ زده شود و اطالع داده شود .هر روز نو دو باره
زنگ زده شود.

مکتب  24به شکل اپ هم است که شما میتوانید آنرا در موبایل خود از طریق اپ ستوری یا گوگله پلی بوتیک حفظ کنید.
توسط این اپ شما میتوانید غیرحاضری طفل خود را به مکتب اطالع دهید و هم تمام معلومات راجع به مکتب را در آن دیده
میتوانید .برای حفظ کردن این اپ باید یک کنتو فعال داشته باشید.

معلومات و اطالعات شخصی شما که در باره خود ارایه میکنید برای کمون استفاده میشود برای پشتیبانی و سرویس کار های شما که ما مسولیت داریم .اطالعات و
معلومات شخصی شما نظر به قانون پیش ما محفوظ است  .برای معلومات بیشتر به این سایت بیشتر بخوانید .
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تخلص یا نام فامیلی شاگرد

صنف

اسم شاگرد

تاریخ تولد و چهار شماره شاگرد
تخلص یا نام فامیلی شاگرد

صنف

اسم شاگرد

تاریخ تولد و چهار شماره شاگرد

نمبر موبایل آنها
نام والدین یا پدر

تخلص یا نام فامیلی
والدین

تاریخ تولد و چهار شماره والدین مادر

آدرس پوستی والدین بصورت واضع و درست

نمبر موبایل آنها
نام والدین یا پدر

نام فامیلی والدین یا
تخلص
تاریخ تولد و چهار شماره
آدرس پوستی به صورت واضع و درست
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تصدیق والدین:
را قبول دارم و اشتراک می کنم و غیر حاضری طفل خود را خبر میدهم و تمام نوشته ها که معلم در باره طفل من
من مکتب
میکند به طور مثال  :پالن درسی ویا در باره رشد درسی او می خوانم و سهم می گیرم .من قبول دارم که همه این ها در سایت
کمون گرومس باشد .و تمام این ها وقتی پاک شود که شاگرد تبدیل میشود و یا من میخواهم از سایت کمون.

من تصدیق می کنم که مسولیت این کنتو به دوش من است و هیچ کسی دیگر در این سایت داخل نشود و مسولیت می گیرم که نام
من که استفاده میکنم  ،کود من و کود مکتب برای هیچ کسی ندهم.

امضا والدین

امضا والدین

شهر و تاریخ

شهر و تاریخ

!Sidan 3 och 4 ska lämnas till ert barns skola

این فارم برای مکتب طفل شما تحویل شود!
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