زبان کو   
انگریزی میں
تبدیل کریں

شروع کریں
آپ کا رہنما کتابچہ برائے

ForældreIntra
 -پورٹل برائے والدین

ترتیبات میں آپ زبان کو انگریزی میں تبدیل کرنے
کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ صرف انٹرفیس تبدیل ہو
چکا ہے۔
ڈے کیئر کی جانب سے مندرجات کا کوئی ترجمہ
نہیں ہے جب تک کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں-

پورٹل برائے والدین میں کیسے الگ ان کریں
ڈے کیئر آپ کے لئے ایک صارف نام مہیا کرے گا۔ آپ کے پہلے الگ ان کے لئے پاس ورڈ آپ کا ذاتی شناختی نمبر (یا ڈے کئیر کی
طرف سے دیا گیا ایک کوڈ) ہے۔
آپ کے پہلی بار الگ کرنے کے بعد آپ کو اپنا پاس ورڈ تبدیل کرنے کا کہا جائے گا۔

آپ کی رسائی  
ہوم پیج:

پورٹل برائے والدین  کے لئے
یہ بھی نوٹ کریں! کچھ اداروں میں اپنا
 NemIDاستعمال کرنا ممکن ہے۔

آپ کا صارف نام:

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

پورٹل برائے والدین
 ڈے کئیر کے قریب جائیںپورٹل برائے والدین داراصل  - SkoleIntraڈے کیئر کے نجی انٹرانیٹ کا ایک حصہ ہے۔
پورٹل برائے والدین کے  ساتھ آپ:
• تجادید حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ڈے کیئر میں کیا ہو رہا ہے
• ڈے کیئر میں مالزمین اور دیگر والدین سے مواصلت کر سکتے ہیں
• ایونٹس اور اجالسوں کے لئے سائن اپ کر سکتے پیں

پورٹل برائے والدین

بہت سے پلیٹ فارمز پر ہے

تیز تر رسائی اور اطالعات کے لئے ایپ
استعمال کریں

آپ آسان تر رسائی کے لئے  iOSاور اینڈرائیڈ فونز کے لئے پورٹل برائے والدین ایپ کو ڈاؤن لوڈ
کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے لئے خبر ہو گی تو بھی آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ایپ مختلف اداروں
(اسکولوں اور/یا ڈے کئیر) میں بچوں کے ساتھ والدین کے لئے رسائی کا ایک ہی مقام فراہم کرتی
ہے-
جب آپ سب سے پہلے ایپ کھولتے ہیں ،تو اپنے بچے کے ادارہ (ڈے کئیر یا سکول ،اگر آپ کے پاس
مختلف اداروں میں بچے ہیں) کا انتخاب کریں۔ ہر ادارہ کے لئے جسے آپ منتخب کرتے ہیں ،آپ کو
منتخب کردہ ادارہ کے لئے الزما ً اپنا پورٹل برائے والدین صارف نام اور پاس ورڈ کا انتخاب کرنا چاہئیے۔

پورٹل برائے والدین آپ کے

اسمارٹ فون پر
آپ کے اسمارٹ فون پر مینو
کچھ اس طرح سے نظر آئے گا:

مینو ہفتہ وار منصوبوں ،رابطہ کی کتاب،
خبروں ،وغیرہ تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
عملے اور والدین سے پیغامات کو پڑھیں اور
لکھیں۔ ناموں کا فہرست سے انتخاب کیا جاتا
ہے۔
ایک ہی گروپ یا عالقے میں سے اسکول کے
عملے اور بچوں کے ساتھ والدین کے لئے
رابطہ کی معلومات کو تالش کریں۔
یہاں آپ اپنے بچوں کے صفحات کے مابین
انتخاب کر سکتے ہیں ،اگر آپ کے ایک سے
زیادہ بچے ہیں۔
ترتیبات مینو میں آپ زبان کو انگریزی میں
تبدیل کر سکتے ہیں اور خبروں کے ساتھ ایک
روزانہ ای میل اعالمیہ کے لئے سائن اپ کر
سکتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس ایک ہی ادارے میں ایک سے
زیادہ بچے ہیں ،تو انہیں ایپ میں سیٹ اپ کیا
جائے گا۔ سیٹ اپ کے دوران ،آپ اپنی نئی ایپ
کے لئے ایک پاس ورڈ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس
کی سفارش کی جاتی ہے۔
یہاں آپ ایپ کی ترتیبات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
اپنے تمام بچوں یا انفرادی بچے کا خالصہ
مالحظہ کریں۔ اسے چھوٹا بنانے کے لئے
سیکشن کو اوپر کی طرف دھکیلیں۔
ذیل پر جائیں :اعالنات ،پیغامات یا منصوبے۔
(یہاں ‘اعالنات؛ کا انتخاب کیا گیا ہے)۔
یہاں آپ پورٹل برائے والدین کو کھول سکتے
ہیں۔

تیز ڈاؤن لوڈ کے لئے
 QRکوڈز...

ایپ کو ایپ اسٹور اور گوگل
پلے سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا
ہے اور اسے  ‘ �ForældreIn
 ’traکہا جاتا ہے
 sI -لوگو تالش کریں

ایپ اسٹور
گوگل پلے

