
ابدأ
دليلك إلى 

 ForældreIntra
بيرنت انترا -

ينت انترا   بار
ية كن أقرب من الرعاية النهار  -

بارينت انترا  جزء من SkoleIntra – الشبكة الداخلية الخاصة للرعاية النهارية.

ينت انترا  يمكنك: مع بار
الحصول على تحديثات عما يحدث بالنسبة للرعاية النهارية لطفلك   •

التواصل مع المسئولين بالرعاية النهارية واآلباء واألمهات اآلخرين   •
التسجيل لحضور المناسبات واالجتماعات  • itslearning الدنمارك

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

وصولك إلى   
بتيرنت انترا  الصفحة الرئيسية:

اسم المستخدم الخاص بك:

ملحوظة! في بعض المؤسسات 
 NemID من الممكن استخدام

الخاص بك

ر  غيِّ
اللغة 

إلى اإلنجليزية

كيفية  تسجيل الدخول  إلى بارينت انترا
دك الرعاية النهارية باسم مستخدم. لكمة المرور لتسجيل دخولك ألول مرة هي رقم التعريف  سوف تزوِّ

الشخصي الخاص بك )أو شفرة معطاة بواسطة الرعاية النهارية(. 

سوف ُيطلب منك تغيير لكمة المرور الخاصة بك عند تسجيل دخولك ألول مرة.

في اإلعدادات، يمكنك اختيار تغيير اللغة إلى 
اإلنجليزية. فقط البينية قد تغّيرت.

ال توجد ترجمة للمحتوى من الرعاية النهارية 
إذا لم يقوموا بالترجمة.



ينت انترا على   بار
العديد من األنظمة
يمكن استخدام ParentIntra على الحاسب
الشخصي والحاسبات اللوحية والهاتف 
المحمول

بارينت انترا على 
هاتفك الذكي

 على هاتفك الذكي، ستبدو 
القائمة بهذا الشلك:

تسمح القائمة بالوصول إلى الخطط األسبوعية 
وسجل جهات االتصال واألخبار، إلخ.

اقرأ واكتب الرسائل من وإلى العاملين وأولياء 
األمور. يتم اختيار األسماء من قائمة.

أوجد معلومات جهات االتصال للعاملين 
بالمدرسة وأولياء األمور الذين لهم أطفال في 

نفس المجموعة أو المنطقة.

هنا يمكنك االختيار بين صفحات أطفالك، إذا اكن 
لديك أكثر من طفل واحد.

في قائمة اإلعدادات، يمكنك تغيير اللغة 
إلى اإلنجليزية واالشتراك لتلقي رسالة بريد 

إلكتروني يومية لإلشعار باألخبار.

استخدم  التطبيق  للحصول على 
وصول أسرع وإشعارات

يمكنك تنزيل تطبيق بارينت انتر الهواتف iOS وأندرويد لوصول أسهل. سيتم أيضا إشعارك عندما توجد 
ر التطبيق نقطة وصول وحيدة ألولياء األمور الذين لهم أطفال في مؤسسات مختلفة  أخبار لك. يوفِّ

)مدارس أو رعاية نهارية(.

يمكن تنزيل التطبيق 
من متجر التطبيقات و 

Google Play ويطلق عليه 
‘ForældreIntra‘ – ابحث 

عن شعار 

أو شفرات 
للتنزيل 

السريع...

هنا يمكنك تغيير إعدادات التطبيق

مشاهدة ملّخص للك أطفالك أو الطفل الواحد. 
ادفع القسم ألعلى لجعله أصغر.

اذهب إلى: اإلشعارات، أو الرسائل أو الخطط.
)تم اختيار ‘اإلشعارات‘ هنا(.

هنا يمكنك فتح بيرنت انترا.

Google Play

متجر التطبيقات

عندما تفتح التطبيق ألول مرة، اختر المؤسسة الخاصة بطفلك )رعاية نهارية أو مدارس، إذا اكن لديك 
أطفال في مؤسسات مختلفة(. بالنسبة للك مؤسسة تختارها، يجب عليك إدخال اسم المستخدم ولكمة 

المرور لـ بارينت انتراالخاصين بك بالنسبة للمؤسسة التي تم اختيارها.

إذا اكن لك أكثر من طفل في
نفس المؤسسة، سيتم إعدادهم جميعا في

التطبيق. أثناء التنصيب، يمكنك إنشاء لكمة مرور
لتطبيقك الجديد. يوصى بالقيام بذلك.


