واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ
متﺎم واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮداری  Guldborgsundﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ  Uni-loginداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ Uni-login .ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺖ.
ورود ﺑﻪ  Uni-loginدارای ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺷامره  cprﺷام ﺑﺎ  Uni-loginﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺷام ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ورودی دارﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺷام ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﮐﺪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی Uni- loginﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷام ﺑﺎﯾﺪ  Uni-loginﺧﻮدﺗﺎن را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ منﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ،را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را در
ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺘﻪ  ۴ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷام ﺑﺎﯾﺪ از  NEM-IDﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ  Uni-loginو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ
ﮐﺎرﺑﺮدی و رﻣﺰ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷام ورود ﺧﻮد ﺑﻪ  Uni-loginرا درﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ  Forældreintraاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ورود ﺑﻪ  Uni-loginﺑﻪ ﺷام ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی  Meebookرا ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷام ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،دوره ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻼس ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ  Meebookرا در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻟﯽ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت  Uni-loginﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی در
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻟﻄﻔﺎ  NemIDﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺣﱰام
ﺑﯿﺖ ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﻮﻧﺪﺳﻦ
ﻣﺸﺎور در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻣﺸﺎور در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﺿﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
• در  ،Guldborgsundﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی  Meebookﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از  Mebookاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او
ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ در  Meebookﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
• دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮان در  Meebookﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
درﺳﯽ و ﻏﯿﺮه… ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣٔﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی در  Mebookﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
• ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در  Forældreintraاداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺧنت  UNI-LOGINﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪٔه وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
www.guldborgsund.dk/unilogin

راﻫﻨامی:

 ﺑﻪ  Forældreintraﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ وارد ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ “ ”Brug Uni-loginﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. -ﻣﺮاﺣﻞ  ۱ﺗﺎ  ۴را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  Mebookﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪٔه وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
www.guldborgsund.dk/meebook

