راھﻧﻣﺎی ﻣﻘررات
ﺳ ر ﭘر ﺳ ﺗ ﺎن

داﺧل ﺷدن در ﺳﯾﺳﺗم
داﺧل ﺷدن در وی ﮐﻼس ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﺷﮑل ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای طﻔل ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﺗب طﻔل ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و رﻣز ﻋﺑور ﯾﺎ ﭘﺳورد در ﺳﺎﯾت www.vklass.se
داﺧل ﺷدن ﺗوﺳط ﭘورﺗﺎل ﯾﺎ درﯾﭼﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺷﮭر ﯾﺎ ﮐﻣون .در اﯾن ﺻورت ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ای دی ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﭘﺳورد،
ورود ﭘﯾﻐﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ اس ام اس و ﭼﻧدﯾن روش ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕر اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ اﯾن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧود ﮐﻣون ﺳﯾﺳﺗم ﺧود را ﺑﮫ ﭼﯽ
ﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده.
ﺑﮫ –  - Välj Organisationﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾد واز ﺑﯾن ﻟﯾﺳت ﮐﻣون ﺧودﺗﺎن را ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﯾد.ﺑﻌدا ً ﺑﺎ ﺷﯾوه ﻣورد ﻧظر ﻣﺛﻼً ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﭘﺳورد ﯾﺎ رﻣز ﻋﺑور داﺧل ﺳﯾﺳﺗم ﺷوﯾد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت و اﻧﺗﺧﺎب زﺑﺎن
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن در ﮔوﺷﮫ راﺳت ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ اواﺗﺎر ﺧودﺗﺎن ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾد و در ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ظﺎھر
ﻣﯾﺷود  Inställningarرا اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﺑرای ﺗﻐﯾر دادن زﺑﺎن )زﺑﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب اﻧد( ،ﺑﮫ ﻋﻼﻣﮫ ﺳواﻟﯾﮫ در ﮐﻧﺎر ﻧﺎم ﺗﺎن ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾد و در ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ظﺎھر ﻣﯾﺷود زﺑﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﺑﺎر اول ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در وی ﮐﻼس داﺧل ﻣﯾﺷوﯾد ﺑﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت روﺑرو ﻣﯾﺷوﯾد .اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺋﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
ﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﯾﻔون و اﯾﻣﯾل ﺗﺎن اﺳت .در آﯾﻧده اﮔر ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت را ،ھر ﺑﺎر ﮐﮫ داﺧل ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯾﺷوﯾد ،ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺑﮫ دﮐﻣﮫ
» «Sparaدر ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾد.
اﮔر اﯾﻣﯾل ﺗﺎن ﺟدﯾد اﺳت و ﯾﺎ از ﮐدام طرﯾق دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ داﺧل وی ﮐﻼس ﺷده اﺳت )از ﮐدام ﺳﯾﺳﺗم دﯾﮕری ﮐﮫ
ﻣﮑﺗب از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد داﺧل ﺷده اﺳت( از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ آﻧرا ﺗﺎﺋﯾد ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯾروی ﻧﻣودن از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی

اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﻧو را ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ دﮐﻣﮫ » «Skicka verifieringsbrevﮐﮫ اﮔر
آدرس ﺗﺎن ﺗﺎﺋﯾد ﺷده ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎﺋﯾد آدرس ﺿروری ﻧﯾﺳت.
ﺣﺗﯽ آدرس ﺗﺎﺋﯾد ﻧﺷده از طرف ﻣﮑﺗب ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣودن اﯾﻣﯾل ﯾﮏ راه اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺑرای ﻣﮑﺗب اﺳت ﮐﮫ آدرس
اﯾﻣﯾل ﮐﺎرﺑران در ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

رﺿﺎﯾت
رﺿﺎﯾت وی ﮐﻼس ﺑرای ﯾﮏ اراﺋﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و روان ﻣدﯾرﯾت رﺿﺎﯾت در ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﮑﺎﺗب اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ رﺳﯾدﮔﯽ
دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣدﯾرﯾت ﻋﺎدی ﮐﺎﻏذی ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﭘرﺳت ﺷﺎﮔرد ﺧواﻧدن رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ را ﺳﺎده ﺗرو ﺑرای ﻣﮑﺗب ﺧواﻧدن ﭘﯾﻐﺎم
ھﺎی ﺟﺎری را ﺳﺎده ﺗر ﻣﯾﺳﺎزد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺗب ھﺎ اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را ﻓﻌﺎل ﻧﮑرده اﻧد.

ﺑﮫ ﭼ ﯽ ﺷ ﮑ ل ﺳ ر ﭘر ﺳ ت ﺷ ﺎﮔ ر دان ر ﺿ ﺎﯾت ﺟ ﺎر ی ر ا ﻣ د ﯾر ﯾت ﻣ ﯾﮑ ﻧﻧد
ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ رﺿﺎﯾت ھم از طرﯾق اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن و ھم از طرﯾق ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن را از طرﯾق ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود درﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﮐﻧﺞ راﺳت ﺻﻔﺣﮫ و ﺑﻌدا ً ﺑﮫ » «Samtyckenاﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .در ﻟﯾﺳت ھم رﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻗﺑول ﺷدن
اﺳت و ھم رﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧرا ﺟواب داده ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود.
ﺳرﭘرﺳت ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧودش اﺳت ﺟواب دھد و ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﻣرﺑوط دﯾﮕر
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﯾﮏ رﺿﺎﯾت ﻗﺑول ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ در ھر وﻗﺗﯽ ﺗﻐﯾر ﯾﺎﯾد .ﯾﮏ رﺿﺎﯾت ﻟﻐو ﺷده ﯾﺎ رد ﺷده ﯾﺎدداﺷﺗﯽ
» «Godkänner ejرا ﻣﯾدھد.

اﺷﺧﺎص ﺗﻣﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﭼ ﯽ ﺷ ﮑ ل ﺳ ر ﭘر ﺳ ت اﺷ ﺧ ﺎص ﺗﻣ ﺎﺳ ﯽ ر ا ﻣ د ﯾر ﯾت ﻣ ﯽ ﮐ ﻧد
ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﺷﺧﺎص ﺗﻣﺎﺳﯽ ھم از طرﯾق اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن و ھم از طرﯾق ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن را از طرﯾق
ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود درﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﮐﻧﺞ راﺳت ﺻﻔﺣﮫ و ﺑﻌدا ً ﺑﮫ » «Kontaktpersonerاﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .در اﯾﻧﺟﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ

ارﺗﺑﺎطﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﮑس را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﺧص
ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﻧﯾد اﯾﻧرا در ﻣرﺑﻊ طرف ﭼپ » «Välj filاﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد .ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺷﺧص ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺛﺑت ﺷود.

ﺻﻔﺣﮫ اول و ﻓﮭرﺳت

ھدف ﺻﻔﺣﮫ اول دادن ﯾﮏ ﻣرور ﺳرﯾﻊ از روز ﻣﮑﺗب اطﻔﺎل ﺗﺎن و ھﻔﺗﮫ ﺷﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم از ﻣﮑﺗب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﯾﮏ ﺳﮑرﯾن ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﮐوﭼﮏ دارﯾد و ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ را در ﺗﯾﻠﯾﻔون ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻧﺎم اطﻔﺎل ﺗﺎن »ﺳواﯾﭘﮫ« )ﮐش ﮐردن
و رھﺎ ﮐردن( ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷﺎن رد و ﺑدل ﺷوﯾد.
ﺑﮫ دﮐﻣﮫ » «Fler dagarﻓﺷﺎردھﯾد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻣﺎم ھﻔﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷود.
ﻓﮭرﺳت ﯾﺎ ﻣﯾﻧو ﺑﮫ طرف ﭼپ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺑرد .ﻋﻼﻣﮫ آﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﻓﮭرﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در
ﮐدام ﺻﻔﺣﮫ اﺳﺗﯾد.
در ﺗﯾﻠﯾﻔون ﻣوﺑﺎﯾل ﺻﻔﺣﮫ ﻗﺎت ﻣﯾﺷود و ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓﺷﺎر دادن ﺑﮫ ﺳﻣﺑوﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺧط اﻓﻘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺷود.
ﻋﻧوان ﮐﻧﺎر ﺳﻣﺑول ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐدام ﺻﻔﺣﮫ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ اﺳت.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺧودﺗﺎن را در ﻟﯾﺳت ﺻﻧف ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را در ﭘﺎﯾﯾن » «Inställningarاﻧﺟﺎم
دھﯾد.
» «Inställningarرا ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣودن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎن در ﻗﺳﻣت راﺳت ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،و ﺑﻌدا ً اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾد
»ﺗﻧظﯾﻣﺎت« را در ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ظﺎھر ﻣﯾﺷود.

ﺷروع
ﻣرور ﺑﺎﻻی روز درﺳﯽ و ھﻔﺗﮫ درﺳﯽ اطﻔﺎل ﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن اﺧﺑﺎر ﻣﮭم از طرف ﻣﮑﺗب.

ﺟ ﻧﺗر ی  /ﺗﻘﺳ ﯾم او ﻗ ﺎ ت
ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣﮑﺗب اطﻔﺎل ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ،وظﺎﯾف ،اﻣﺗﺣﺎن ،روز ھﺎی رﺧﺻﺗﯽ ،ﻣﻼﻗﺎت
رﯾزرف ﺷده ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﺎﮔردان ،ﻣﯾﻠﮫ رﻓﺗن ،ﭘﻼن ھﺎی درﺳﯽ و ﺑﺧش ھﺎی ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﮫ اطﻔﺎل ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺑﺎ آن ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﮔ ذ اﺷ ﺗ ن ﯾ ﺎ ﺗ ﺣ و ﯾ ل د ا د ن
ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺗﺣوﯾﻠﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺗب آﻧرا در وی ﮐﻼس ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را
ﺑﻔرﺳﺗد .ﺑﻌد از آن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ درﻗﺳﻣت ﻣﺗن در ﭘﺎﯾﯾن » «Vårdnadshavarens delﻣﻌﻠوﻣﺎت را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد
دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد و ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺗب ھﺎ اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را ﻓﻌﺎل ﻧﮑرده اﻧد.

ﺗﻘﺳ ﯾم او ﻗ ﺎ ت ﻣ ر اﻗ ﺑ ت

اﮔرطﻔل در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ دارﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ وﻗت ھﺎی ﺗﺣوﯾل دادن و ﺑردن آﻧﮭﺎ را ھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﺷﺗن ﭘﯾﻐﺎم ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن را
ﺑﺎزﻧﮕری ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﮐدام وﻗت ھﺎ طﻔل ﺗﺎن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻏ ﯾر ﺣ ﺎﺿ ر ی و ر ﺧ ﺻ ﺗ ﯽ
ﻏﯾر ﺣﺎﺿری طﻔل ﺗﺎﻧرا ﻣﺛﻼً در ﻣرﯾﺿﯽ و ﯾﺎ وﻗت داﮐﺗر دﻧدان ﮔذارش دھﯾد .در ﻏﯾر ﺣﺎﺿری طوﻻﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺻﺗﯽ را ﮐﻧﯾد. .
ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺗب ھﺎ اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را ﻓﻌﺎل ﻧﮑرده اﻧد.

ﻣ ﺳ ﺗﻧ د ا ت
اﮔر طﻔل در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ دارﯾد اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﻣﺗن ﯾﺎ ﺗﺻوﯾردر اﯾﻧﺟﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ طﻔل در ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯾﮫ ﯾﺎ ﻟﯾﺳﮫ دارﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ واﻗﻌﺎت ،ﻣرورﻣﺿﺎﻣﯾن و ﻧﻣرات ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود .در
ﭘﺎﯾﯾن واﻗﻌﺎت ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺿﻣون ھﺎی اﻧﻔرادی و ﻣﺳﺎﯾل ﮐورس را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .درزﯾر ﻣرور ﻣﺿﺎﻣﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧظرات در ﻣورد ﻣﺿﻣون
ھﺎی اﻧﻔرادی و ﮐورس ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .درزﯾرﻧﻣرات ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻣرات ﺳﻣﺳﺗر و ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻣرات ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب ﮔزﯾﻧﮫ
ﻧﻣرات را ﻓﻌﺎل ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.

ﮔ ز ار ش ھ ﻔ ﺗﮫ ای
در اﯾﻧﺟﺎ راﭘور ھﻔﺗﮫ ای ﺷش ﻣﺎه آﺧر ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود ھﻣﭼﻧﺎن در آﺧر ھﻔﺗﮫ ﮔزارش ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ اﺗوﻣﺎت ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود .اﯾن ﮔزارش ھﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب ﺑرای ھر طﻔل ﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾده ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب اﯾن
ﮔزﯾﻧﮫ را ﻓﻌﺎل ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.

ﮔ ﻔ ﺗﮕ و ھ ﺎ ی ﺗ و ﺳ ﻌ ﮫ ای
اﮔر ﻣﻌﻠم وﻗت ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺧود و طﻔل ﺗﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾن وﻗت ھﺎ را
ﺑﮕﯾرﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎم وﻗت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳﺗرس ﺑرای رﯾزرف ﮐردن ﺑرای اطﻔﺎل ﺗﺎن اﺳت ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻣﺎم وﻗت ھﺎﯾﯽ را
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧرا ﻗﺑﻼ رﯾزرف ﮐرده اﯾد.

اﺳ ﻧ ﺎ د
ازاﺳﻧﺎدی ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾت ﻣﮑﺗب وﯾﺎ ﻣﻌﻠم ﺻﻧف /ﻧﮕران ﺻﻧف طﻔل ﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺣ ﺎﺿ ر ی ﺻ ﻧف
در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﯾﺳت دﯾﮕر ﺷﺎﮔرداﻧﯽ را ﮐﮫ درﺻﻧف طﻔل ﺗﺎن ﻣﯾروﻧد را ﺑﺑﯾﻧﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﺳرﭘرﺳﺗﺎن در ﺻﻧف را ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را ﻓﻌﺎل ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.

ار ﺗﺑ ﺎط
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﺻﻧف ،آﻣرﯾت ﻣﮑﺗب ،ﻣﻌﻠم ھﺎی ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﯾﺎ دﯾﮕر ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﮑﺗب ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﯾو ﻧد ﯾﺎ ﻟﯾﻧﮏ
ﺑرای ﺑﺎز ﻧﻣودن ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﯾﻧﮏ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﻌﻣوﻻً ﻟﯾﻧﮏ ھﺎﯾﯽ ﻋﺎدی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
ﺧدﻣﺎت اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛل ﺳرﭘرﺳت ﻣوﺟﮫ اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧده اﻧد.

ﺟ ﻧﺗر ی  /ﺗﻘﺳ ﯾم او ﻗ ﺎ ت
اﮔر ﭼﻧدﯾن طﻔل دارﯾد ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﮐدام طﻔل ﯾﺎ ﮐدام اطﻔﺎل ﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﯾﮏ طﻔل دارﯾد ﭘس اﯾن از
ﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﮐﺛر واﻗﻌﺎت در ﺟﻧﺗری ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد واﻗﻌﮫ را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی رﻧﮕﮫ ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ،واﻗﻌﺎت ﺟﻧﺗری ،روز ھﺎی رﺧﺻﺗﯽ و ﭘﻼن ﻧﻣودن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب روﺷن
ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﮐردن اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف واﻗﻌﺎت در ﺗﻘوﯾم را ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺑرای ﻣرور ﻧﻣودن وظﺎﯾف ﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت آﯾﻧده
اطﻔﺎل ﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد!
ﺗﻣﺎم اﻧواع واﻗﻌﯾﺎت ﺑﮫ ﺟز اﻧﺗﺧﺎب ﺳﺑز »وظﺎﯾف« را ﻟﻐو اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل ﺗﺎﻧرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑﻌدا ً اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﺗری ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣﺎھوار ﻧﺷﺎن داده ﺷود ﺗﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ واﺿﺢ از اﻣﺗﺣﺎن ھﺎ ،ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و وظﺎﯾف اطﻔﺎل ﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻏ ﯾر ﺣ ﺎﺿ ر ی و ر ﺧ ﺻ ﺗ ﯽ
ﺗﻣﺎم ﺗﻘوﯾم ھﺎ اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را ﻓﻌﺎل ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .اﮔرھم اطﻼع ﻏﯾر ﺣﺎﺿری و ھم ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺻﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن را اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اطﻼع ﻏﯾر ﺣﺎﺿری در آن ﺻورت از ﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت.

اط ﻼ ع ﻏ ﯾر ﺣ ﺎ ﺿ ر ی
ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺗﺎ از اطﻔﺎل ﺗﺎﻧرا اطﻼع دھﯾد .ازﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻏﯾرﺣﺎﺿری را ﺑرای ﺗﻣﺎم روزاطﻼع
ﻣﯾدھﯾد )اﻣروز ﻣﺷﺧص ﺷده ،ﺗﺎرﯾﺦ روز( .اﮔر آرزو دارﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﮐدام ﻣدت دﯾﮕر اطﻼع دھﯾد ،ﻣﺛﻼً وﻗت داﮐﺗر دﻧدان در ﺑﯾن روز،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ »ﻣدت دﯾﮕر« را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
در ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺛﺑت ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ﻓﻌﻠﯽ و ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ در ﺷش ﻣﺎه آﺧرﺳﺎل ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود.
از دﮐﻣﮫ »ﺣذف« و ﯾﺎ »ﺣﺎل ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾد« ﺑرای ﺣذف ﮐردن ﯾﮏ راﭘورﻏﯾرﺣﺎﺿری آﯾﻧده و ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﮐردن راﭘورﻏﯾرﺣﺎﺿری ﺟﺎری
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺗﻘ ﺎﺿ ﺎی ر ﺧ ﺻ ﺗ ﯽ

اﮔر طﻔل و ﯾﺎ اطﻔﺎل ﺗﺎن ﯾﮏ ﻣدﺗﯽ طوﯾﻠﺗرﻏﯾر ﺣﺎﺿر ﺧواھﻧد ﺑود ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺻﺗﯽ را ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻗواﻧﯾن ﻣﮑﺗب در اﯾن ﻣورد در ﺑﺎﻻی ﺻﺣﻔﮫ ﻣوﺟود اﺳت
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺻﺗﯽ از ﻓردا ﺷروع و ﺑرای ھر ﭼﻧد روز ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل اﺳت .ﯾﮏ دﻟﯾل ھﻣﯾش ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺑﻧﺎ ﺑرای رد و
ﯾﺎ ﻗﺑوﻟﯽ رﺧﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣﮑﺗب ذﮐر ﺷود.

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺻﺗﯽ را ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺗﺎﺋﯾدی از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳرﭘرﺳﺗﺎن طﻔل ﻣﯾرود .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺗﻘﺎﺿﺎ را رد و ﯾﺎ ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎز ھم ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺳرﭘرﺳﺗﺎن طﻔل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود.
در ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی رﺧﺻﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﺑﻠﯽ در ﺷش ﻣﺎه آﺧرﺳﺎل ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود.
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗوﺿﯾﺢ و دﻟﯾل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ رد ﺗﻘﺎﺿﺎ از طرف ﻣﮑﺗب را ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺻﺗﯽ در آﯾﻧده
را ھم ﺣذف ﮐﻧﯾد.

ﺗﻘﺳ ﯾم او ﻗ ﺎ ت ﻣ ر اﻗ ﺑ ت
زﯾﺎدﺗر ﻣﮑﺎﺗب وﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣراﻗﺑت را ﻓﻌﺎل ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت طﻔل اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اوﻗﺎت ﻣﺎﻧدن و
آوردن در ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣراﻗﺑت ﺷﺎﻣل دو ﺑﺧش اﺳت :ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯾرات ﻣوﻗت ﺗﻘﺳﯾم
اوﻗﺎت.

ﺗﻘﺳ ﯾم او ﻗ ﺎ ت اﺳ ﺎﺳ ﯽ
ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗداوم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﺷروع ﻣﯾﺷود و ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود ،اﺟرا
ﻣﯾﺷود.
ﯾﮏ ﺗﻘﯾﺳم اوﻗﺎت ﺳﺎده اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ )دوﺷﻧﺑﮫ – ﺟﻣﻌﮫ( ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺗﺣوﯾﻠﯽ ﺳﺎﻋت  ٨.٠٠و آوردن ﺳﺎﻋت
 ١۶.٣٠ھر روز .اﯾن ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺑﻌدا ً ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ھﻔﺗﮫ ﺗداوم دارد.

ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯽ و آوردن طﻔل ھر روز در اﯾن ﭼﮭﺎر
ھﻔﺗﮫ ﺗﻐﯾر دارد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺑﺎ ھﻣﺎن اوﻗﺎت دوﺑﺎره ﺷروع ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻧوع طرﺗﯾب ﻣﺛﻼً ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ
اوﻗﺎت ﮐﺎری طوﯾل ﻣﺎھﺎﻧﮫ در ﺟﺎی ﮐﺎر ﺗﺎن دارﯾد ،ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد.

اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﮐدام طﻔل /ﮐدام اطﻔﺎل ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺑﺎط دارد.
ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺷروع ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل دوﺷﻧﺑﮫ ﺑﻌدی.
ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺗﺎن دھﯾد )ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﺑﻌدا ً ﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ دوﺑﺎره اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد آﻧرا ﺳﺎده ﺗر ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد(.
ﺑرای روز اول ﯾﮏ وﻗت ﺗﺣوﯾل و آوردن را ذﮐر ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ) (+در روز ﺑﻌدی ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ اوﻗﺎت ﺗﺣوﯾل دھﯽ و آوردن را از روز ﻗﺑل ﮐﺎﭘﯽ ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را
اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺑﮫ ذﺧﯾره ﮐردن ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺗﻐ ﯾر ات ﻣ و ﻗﺗﯽ ﺗﻘﺳ ﯾم او ﻗ ﺎت
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﯾﮏ طﻔل ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﺎدی اوﻗﺎت ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺑﻧﯾﺎدی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .اﻣﺎ اﻧﺣراف از اﯾن
اوﻗﺎت اﮐﺛرا ً ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺷﺎﯾد ﮐﮫ ﮐدام روزی آدم ﺿرورت دارد در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻧظر ﺑﮫ ﮐدام دﻟﯾﻠﯽ دﯾرﺗرﺗﺣوﯾل دھد،
ﺷﺎﯾد ﯾﮏ روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل رﺧﺻﯽ طوﻻﻧﯽ و ﺳﻔر ﮐﺎﻣﻼً رﺧﺻت ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣﺎدرﮐﻼن ﯾﮏ روزﮐﻣﯽ زودﺗر ﻣﯾﺎﯾد و طﻔل
را ﻣﯾﺑرد.
اﯾن اﻧﺣراﻓﺎت از ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻧﻣﺎی ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت از طرﯾق ﮐش ﮐردن ﻟﻐزﻧده ﺑرای وﻗت ﺗﺣوﯾل دھﯽ و
آوردن ،از طرﯾق ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗن ﻣوس ﺑﺎﻻی روزو ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﺗﯾرطرف ﭘﺎﯾﯾن ،ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺗﻐﯾرات ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻣﺑول ﻣﻌﻠوﻣﺎت در روز ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻐﯾرات ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﺎﻧرا در ﯾﮏ
روز از طرﯾق ﺑﺎز ﮐردن و ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﺣذف ﮐﻧﯾد .آن وﻗت اوﻗﺎت ﺗﺣوﯾل دھﯽ و آوردن و ﭘﯾﻐﺎم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت
در ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾرود.

ﻣ ﺳ ﺗﻧ د ا ت
ﻣﺳﺗﻧدات ﭘوﺳت ھﺎﯾﯽ اﺳت در ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ وﺑﻼگ ،ﮐﮫ ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻧﺷﺎن
دادن و ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

د و ﻧﻣ ﺎ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻧدات را را ﺑﮫ ﻧﻣﺎی وﺑﻼﮔﯽ و ﯾﺎ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾد .در ﺗﯾﻠﯾﻔون ﻣوﺑﺎﯾل ﻓﻘط ﻧﻣﺎی وﺑﻼﮔﯽ ﻣوﺟود
اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن ﮐش ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ زﯾﺎدﺗر از ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﺑﯾﻧﯾد.
در ﻧﻣﺎی وﺑﻼﮔﯽ در ﻣورد ھر ﭘوﺳت ﯾﮏ ﮐﻣﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ،ﻣﺛﻼً ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﻼن درﺳﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزی ھﺎ،
و ﻓﺎﯾل ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ای .در ﻧﻣﺎی وﺑﻼﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻋﮑس ھﺎ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﮑس ھﺎی زﯾﺎدی
در ﯾﮏ ﭘوﺳت وﺟود دارد ،ورق ﺑزﻧﯾد.

ﻧظ ر ا ت
ﺑﮫ ﻣﺗن ﭘوﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ » «Visa alla kommentarerﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .آﻧوﻗت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ھم ﻧظرﯾﺎت دﯾﮕران را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺧودﺗﺎن در
ﭘوﺳت ﻧظرﯾﮫ دھﯾد.

ﭘو ﺳ ت در ﻣ و ر د ﮐ ﯾﺳ ت
در ھر ﭘوﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺑرای ﮐﯽ ھﺎ ﭘوﺳت در ﺟﻠو آﯾﮑون ﯾﺎ ﻧﻣﺎد ﻧﺷر ﺷده:
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﮐدام طﻔل ﯾﺎ اطﻔﺎل ﺗﺎن دراﯾن ﭘوﺳت ﻣرﺗﺑط ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد

ار ﺗﺑ ﺎط
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﮑﺗب از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎم را ﺗوﺳط اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾد اﯾن ﺑﮫ ﺷﮑل اﯾﻣﯾل
ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳﭘس از اﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟواب ﻣﯾدھد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺛﺑت ﺷده
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن را در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺎن ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎن در ﺳﻣت راﺳت ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ﮔ ﻔ ﺗﮕ و ھ ﺎ ی ﺗ و ﺳ ﻌ ﮫ ای
اﮔر ﻣﻌﻠم وﻗت ھﺎ را ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد .وﻗت و روزی را ﮐﮫ
آرزو دارﯾد رﯾزرف ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﻘط ﯾﮏ وﻗت ﺑرای ﯾﮏ طﻔل ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر اﺷﺗﺑﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ وﻗت
رﯾزرف ﺷده را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ وﻗت ﻧو اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺑ ﮫ ﭼ ﯽ ﺷ ﮑ ل ﺳ ر ﭘ ر ﺳ ت ﻣ ﯾ ﺗ و ا ﻧ د ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ و ﻗ ت ﺑ ر ا ی ﮔ ﻔ ﺗ ﮕ و ھ ﺎ ی ﺗ و ﺳ ﻌ ﮫ ا ی ر ﯾز ر ف ﮐ ﻧ د ؟
ﺗﺻوﯾر ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد ﺗوﺳط ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﯾﮏ وﻗت ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای را ﺗوﺳط
ﻓﮭرﺳت ﯾﺎ ﻣﯾﻧو ﭼپ رﯾزرف ﮐﻧد.

ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ وﻗت ﯾﺎ ﻣﻌﻠم را رﯾزرف ﮐﻧد ،ﻋﻼوه ﺑر رﯾزرف ﺑرای ﯾﮏ طﻔل و ﺗﻣﺎم ﺳرﭘرﺳت ھﺎ
ﻣرﺗﺑط ﻣﯾﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ وﻗت ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای رﯾزرف ﺷد آدم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ وﻗت ھﺎی در دﺳﺗرس را
ﺑرای طﻔل و ﻣﻌﻠم رﯾزرف ﮐﻧد .ﻟﻐو وﻗت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در وی ﮐﻼس ھر ﮔﺎھﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .وﻗت ھﺎی ﻟﻐو ﺷده ﺑﮫ ﺷﮑل
اﺗوﻣﺎت ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ظﺎھر ﻣﯾﺷود.

ﺧ و د ر ا آﻣ ﺎد ه ﺑر ای ﮔ ﻔﺗﮕ و ھ ﺎی ﺗو ﺳ ﻌ ﮫ ای ﺑﺳ ﺎز ﯾ د
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮏ ھﺎی  UNDER ، INNANو EFTERﮐﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن ﯾﮏ وﻗت ﮔﻔﺗﮕو را اول رﯾزرف ﻣﯾﮑﻧد.
ﺗوﺳط ﻋﻼﻣﮫ ﯾﺎ آﯾﮑون ﺳﺑز درﮔوﺷﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای ﻗﺑﻠﯽ و اﺳﻧﺎد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده را ﺑﺑﯾﻧد.

در ﺻﻔﺣﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﺗن ھﺎ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺷﺎﮔردھﺎی ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﯾﺎ ﻟﯾﺳﮫ ﺟواب داده ﻣﯾﺷود ﯾﺎ ﺑﺧش
ﻣﺗن ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ظﺎھر ﺷود .ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺧش ﻣﺗن ھﺎ در ﺻﻔﺣﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﭘرﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ،
اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ﺣﺎﺿری ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎ از ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﺎﯾل ھﺎ را ﺑﺑﯾﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ﻣﻌﻠم ھﺎ ﺳواﻻﺗﯽ را ﻣﯾﮕذارﻧد ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﭘﯾش از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺟواب دھﻧد .ھﻣﮫ ﻣﮑﺗب ھﺎ اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﯾت ﮐﻣﮑﯽ ﻣﺎ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود
در ﭘﺎﯾﯾن ﻋﻧوان » «Vårdnadshavareﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد
https://support.vklass.se.
آﯾﺎ ﺳواﻟﯽ در ﻣورد وی ﮐﻼس دارﯾد؟
ﺑﺎ ﻣﮑﺗب طﻔل ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و اﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!

