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Portala Internetê ji bo dêbavan 
- Ji baxçeyê zarokan nêzîktir bibin
Portala Internetê ji bo dêbavan beşeke ji SkoleIntra – Intraneta şexsî ya 
baxçeyê zarokan.

Pê Portala Internetê ji bo dêbavan hûn dikarin:
•  agadar bin ka li baxçeyê zarokên we çi diqewim e
•  bi karmendên li baxçeyê zarokên û dê û bavên din têkiliyê bigrin
• bibe endam ji bo bûyeran û civînan
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TÊKETINA WE JI  
to Portala Internetê 
ji bo dêbavan MAlper:

NAvê BiKArîNer:

HiŞYArî ! li hin saziyan gen-
gaz e ku mirov NemiD ya xwe 
bi kar bîne.

Guhertina 
zimanî  
bo Inglîzî

Çawa ji Portala Internetê ji bo dêbavan yê tê bikevin

 Baxçeyê zarokan navê bikarîner ji were dabîn dike. Şifre ye wa bo têketina yekim car, hejmara 
nasnameya we ye (an kodeke ku ji alîyê baxçeyê zarokan radestî we dibe). 

 Gengaze ji we bê xwestin ku cara yekim ku hûn têketin, şifre ya xwe biguherînin

li mîhengan hûn dikarin hilbijarin
ku zimanî ji inglîzî biguherin. 
Tenê navbest hatîye guhertin.
Ti wergêr ji naveroka
Baxçeyê zarokan tuneye , xênjî ku ew 
wê pêk bînin.



Portala Internetê 
 ji bo dêbavan liser  
gelek platforman
Portala internet ê ji bo dêbavan 
 dikare bê bikaranîn liser  
kompûter,û telefona mobile.

Portala Internetê ji 
bo dêbavan liser  
telefona hîşmend
liser telefona we ya hîşmend  
menû wisa xûya dike:

ev menûye berdestbûna bernameyan, 
pirtûka pêwendîyan, nûçeyan, hwd, 
dabîn dike

peyaman bo û ji karmendan û dêbavan 
bixwîne û binivîse. Nav di lîsteyê de têne 
hilbijartin.

Agahîyên pêwendîyê liser karmendê 
dibistanê û dêbavan li gel zarokên di 
hemen komê an heremê de peyda bike.

eger we zêdetir ji yek zarokî di sazîyê de 
hebe, hûn li vir dikarin rûpela zaroka/ê 
xwe hilbijêrin.
Di menûya mîheng kirinê de hûn dikar-
in zimanî bo inglîzî biguherin û ji bo 
agadra bûn ji emailên hişyarîya rojane û 
nûçeyan, tomar bikin.

Sepanê  bikar bîne  ji bo 
Hişyarbûn û berdestbûna leztir
Hûn dikarin sepana portala internetê ji bo dêbavan ji bo telefonên iOS û Android bo 
berdestbûna hêsantir, daxîn bikin. Herwisa hûnê bêne agadar kirin dema ku xeberek ji  
were hebe. ev sepane bi tenê xaleke gihîştina bo dê û bav gel zarokan di saziyên cuda 
de dabîn dike (dibistan û/an baxçeyê zarokan).

Sepan dikare bê daxîn 
kirin ji firoşgeha App ê 

û google play û ev
‘Forældreintra’ tê 

binav kirin
- ji logoya Sl binêrin

Kodeya Qr
 ji bo daxîna 
bilez...

li vir hûn dikarin mîhengan biguherin.

Nêrîna kurtasîyek ji hemû zarokên xwe, 
yan jî zarok şexsî. Beşê palde ji bo ku ev 
biçûk bikin.

Biçe ser: hişyarî, peyam an bername. 
(‘Hişyarî’ li vir tê hilbijart). 

livir hûn dikarin portala internetê 
 ji bo dêbavan yê vekin.

Google play

firoşgeha App

Dema ku hûn bo cara yekim sepanê vedikin, sazîya zarokê xwe bijêre (baxçeyê zarokan 
an dibistan, eger zaroka/ê we di sazîyên cûda da be). Ji bo her sazîya ku we hilbijartîye, 
divê hûn navê bikarîner û şifre ya portala internetê ji bo dêbavan ji bo sazîya helbijartî 
lêxin.

eger di hemen sazîyê de çend zarokên we 
hebin, ev hemû dikarin di sepanê de bêne 
mîheng kirin. li dema avakirinê, hûn dikarin  
şifre yekê ji bo sepana xwe ya nû çêbikin. 
eve tê pêşnîyar kirin .


