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إىل اإلنجليزية

ابدأ
دليلك إىل

ForældreIntra
 -بارنت إنرتا

ميكنك اختيار تغيري اللغة إىل اإلنجليزية عرب اإلعدادات.
تغيت.
الواجهة فقط ّ
ال توجد ترجمة للمحتوى من املدرسة ّإل إذا أجروا ذلك.

كيف تس ّجل دخولك يف Forældreintra
	ستزودك املدرسة باسم مستخدم .كلمة املرور عند تسجيل دخولك ألول مرة هي
رقمك التعريفي الشخيص (أو كود تزودك به املدرسة).
سيُطلب منك تغيري كلمة املرور الخاصة بك عند تسجيل دخولك ألول م ّرة.

دخولك

إىل Forældreintra

الصفحة الرئيسية:

ملحوظة ها ّمة ! يف بعض املدارس ميكنك استخدام الـ
 NemIDالخاص بك.
اسم املستخدم الخاص بك:

 itslearningالدمنارك
København K 1165 ,sal .1 ,28A Nørregade
itslearning.dk

Forældreintra
 اقرتب أكرث من املدرسةForældreintraجزء من  - SkoleIntraالشبكة الداخلية الخاصة للمدرسة.
مع  Forældreintraميكنك:
صف ابنك
• الحصول عىل تحديثات حول ما يدور يف ّ
• التواصل مع املوظفني يف املدرسة و باقي اآلباء
• االشرتاك يف األحداث و االجتامعات

ARA

Forældreintra
املنصات
عىل العديد من ّ
ميكن استخدام  ParentIntraعىل
الكمبيوتر و اآلي باد /الجهاز اللوحي
و الهاتف املحمول.

استخدم التطبيقمن أجل
دخول و إشعارات أرسع
ميكنك تحميل تطبيق الـ  Forældreintraلهواتف الـ  iOSو الـ  Androidإلمكانية وصول
تخصك .يوفّر التطبيق
أرسع .سيت ّم إبالغك أيضا عند وجود أخبار ّ
نقطة وصول واحدة لآلباء مع األطفال يف مدارس مختلفة.
عندما تفتح التطبيق ألول م ّرة ،اخرت مدرسة ابنك (املدارس ،إذا كان أبناؤك يدرسون يف مدارس مختلفة) .لكل مدرسة تختارها ،يجب عليك إدخال اسم املستخدم
الخاص بـ  Forældreintraو كلمة املرور الخاصة باملدرسة املختارة.

 Forældreintraعىل
الخاص بك
الهاتف الذيك
ّ
عىل هاتفك الذيك ستبدو
القامئة بهذا الشكل:

إذا كان لديك أكرث من طفل يف نفس املدرسة ،سيت ّم إعداد ذلك يف
التطبيق .أثناء اإلعداد ،ميكنك إنشاء كلمة مرور للتطبيق الجديد الخاص
بك .يُنصح بهذا األمر.
هنا ميكنك تغيري إعدادات التطبيق.

شاهد موجزا عن جميع أبنائك أو ابنك الوحيد .ادفع املقطع إىل األعىل
لجعله أصغر.
تسمح القامئة بالوصول إىل الخطط األسبوعية ،قامئة جهات االتصال،
املواعيد ،األخبار ،إلخ.

قراءة و كتابة الرسائل إىل و من موظفي املدرسة و الطلبة و اآلباء.
يت ّم اختيار األسامء من قامئة.

اذهب إىل :التذكريات ،الرسائل أو الجداول األسبوعية.
(ت ّم اختيار “الرسائل” هنا).

هنا ميكنك فتح .Forældreintra

إيجاد معلومات االتصال ملوظفي املدرسة و اآلباء الذين يوجد أطفالهم يف
نفس الصف أو الفريق.

هنا ميكنك االختيار من بني صفحات أطفالك ،إذا كان لديك أكرث من طفل
واحد.

ميكن للتطبيق
أن يُح ّمل من
من الـ  App Storeو الـ
 Google Playو اسمه هو
‘’ForældreIntra
 ابحث عنشعار الـ .SI

رموز االستجابة الرسيعة
من أجل التحميل
الرسيع...

يف اإلعدادات ميكنك تغيري اللغة إىل اإلنجليزية.
App Store
Google Play

