یک کانال ارتباطی جدید برای شما سرپرستان
کمون کارلستان ( )Karlstads kommunبا شما سرپرستان از طریق یک روش جدید تماس خواهد گرفت .این ابزار
ارتباطی "هالدور ادوکِشن" ( )Haldor Educationنام دارد و یک ابزار م ِدرن آموزشی می باشد .شما به عنوان
سرپرست از طریق "هالدور ادوکِشن" می توانید به اطالعات مهم از طرف مدرسه دسترسی پیدا کنید و همچنین پیشرفت
و یادگیری فرزند خود را پیگیری کنید و با معلم ها و مسئولین فرزندتان در مدرسه ارتباط برقرار کنید.
شما سرپرستان از طریق "هالدور ادوکِشن" این امکان را دارید که:
•
•
•
•
•

به راحتی به برنامه هایی فعلی مدرسه دسترسی پیدا کنید ،مثال از طریق نوشته های معلوماتی و برنامه های
مختلف مدرسه.
در مورد مسائلی که مربوط به فرزندتان می شود ،اطالعات دریافت کنید و مطلع شوید که تاریخ هایی مهم برای
تحویل دادن معلومات به مدرسه چه می باشند.
نظریه های معلم مربوط به پیشرفت درسی فرزندتان ( )ömdömenرا بخوانید.
به معلم یا مربی ( )mentorفرزندتان مستقیما پیام بفرستید.
اخبار ،پیام ،برنامه ریزی های درسی و دیگر اطالعات را به زبان مادری خود ترجمه کنید .سیستم این اطالعات
را برای تان نیز می تواند بخواند.

به این شیوه وارد سیستم می شوید
شما به عنوان سرپرست به دو شیوه می توانید وارد سیستم شوید ،یا از طریق برنامهٔ (" )appenهالدور فورلدر"
( )Haldor Förälderیا از طریق یک صفحهٔ اینترنتی به نام.)www.vh.haldor.se( :
شما از طریق امضاء الکترونیکی ( )e-legitimationمی توانید وارد سیستم شوید ،به طور مثال از طریق امضاء
الکترونیکی همراه ( .)mobilt bank-idاگر با ورود به سیستم از طریق امضاء الکترونیکی مشکل دارید ،با مربی
( )mentorفرزند خود برای کسب اطالعات بیشتر صحبت کنید.
برنامه ( )appبرای سرپرستان
شما از طریق برنامهٔ "هالدور فورلدر" ( )Haldor Förälderبه "هالدور ادوکِشن" ( )Haldor Educationدر تلفن
پیشرفته خود دسترسی پیدا خواهید کرد و همچنین پیامهای مربوط به فعالیت های مختلف فرزندتان را خواهید خواند.
برنامه تلفن پیشرفته هم برای سیستم "اندروید" ( )Androidو "ای.او.اس )iOS( ".قابل دسترس می باشد .در چهارخانه
جست و جو (" )sökاپ.ستور" ( )App Storeیا "گوگله پلَی" ( )Google Playکلمهٔ )Haldor( :را جست و جو کنید
و آن را پیاده و نصب کنید.
آیا اطالعات بیشتری الزم دارید؟
در صفحهٔ اینترنتی ( )www.karlstad.seاطالعات بیشتری در مورد سیستم "هالدور ادوکشن" ()Haldor Education
قابل مطالعه می باشد.

