Zimn ji
bo Inglîzî
bigûherîne
Li mîhengan tu dikarî zimanî jo Inglîzî
bigûerînî.
Tenê dirûve hat gûhertin.
Tu werger yên naveroka ku ji dibistanê tê
nîne, ger ku bixwe wê nekin.

Destpêbike

KUR

Rêberê te ji bo

ForældreIntra
- Portala Internêtê
ji bo dê u bavan

Çawa dikevî nava Forældreintra
Dibistan dê navê bikarhêner ji bo we tedarîk bike. Şifreya te ya têketina yekemîn hejmara nasnama te ya        
          kesî ye (an jî kodeke ku ji layê dibistanê ve tê dayin).
Şifreya te ya têketina yekemîn hejmara nasnama te ya kesî ye (an jî kodeke ku ji layê dibistanê ve tê dayin).

Forældreintra

KETINA TE

ya Forældreintra
Têbînî ! Li hinek dibistanan
tu dikarî NemID xwe
bikarbînî.

MALPER:

- nêzîktir be ji dibistanê

Forældreintra beşeke ji Skolelntra – intranêta taybet ya dibistanê.
NAVÊ BIKARHÊNERÊ TE:

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

Digel Forældreintra tu dikarî:
• rojaneyîkirinan derbarî tiştên ku di jûra dersa dibistanê de diqewimin bistînî.
• têkiliyê bi karmendên dibistanê û dê û bavên din re bikî.
• bibî endam ji bo bûyeran û civînan.

Forældreintra li ser
gelek platforman
heye
Forældreintra dikare li ser
komputer, iPad/tablet
u telefonên mobîl bê bikaranîn.

Forældreintra li ser
Smartfona te
Li ser smartfona te mênu
wusa tê nîşan dan:

Mênu* gihîştina bi planên heftane, kontaktan,
deman, nûçeyan,…htd pêşkeş dike.
Nameyan ji bo an jî ji layê karmendên
dibistanê ve bixwîne u binvîse. Nav ji lîsteyê de
hatine hilbijartin.

Vê appê bikarbîne ji bo
ketina bilez u agahdarîkirinan
Ji bo ketina asantir, dikarî app a Forældreintra ji bo telefonên iOS u Android dawnlod bikî.
Her wusa dema nûçe hebin ji bo te, tu wê bêy agahdarkirin. Ev app e xaleke bi tenê ya gehîştinê
ji bo dê u bavan digel zarokan li dibistanên cuda, pêşkêş dike.
Dema tu cara yekemîn app ê vedikî, dibistana zarokê xwe hilbijêre (yan jî dibistanan, ger zarokên
te di dibistanên cuda bin). Ji bo her dibistanekê ku tu hilbijêrî, divê tu navê bikarhênerê xwe yê
Forældreintra u şifreyê dibistana hilbijartî binvîsînî.
Ger te di heman dibistanê de zêdetir ji
zarokekê hebû, ewê hemû di nav app ê de bên
danîn. Di demê dananê de, tu dikarî şifreyekê ji
bo app a xwe ya nû çêbikî. Ev tê pêşniyarkirin.

Tu dikarî li vir mêhengên app ê bigûherînî.
Kurtîyek ji hemû zarokên xwe yan jî zarokê xwe
yê bi tenê nîşan bide. Wê beşê ber bi jor bibe
da ku biçuktir bikî.
Here ji bo: Bibîrxistinan, nameyan yan
jî demên heftane. (“Name” li vir hatine
hilbijartin).
Tu dikarî li vir Forældreintra vekî.

Agahiyên têkiliyê ji bo karmendên dibistan
û dê û bav digel zarokên heman tîmê an jî jûra
dersê bibîne.
Li vir tu dikarî rûpelên zarokên xwe hilbijêrî,
ger te zêdetir ji zarokekê hebe.

Li mîhengan tu dikarî zimanî jo Inglîzî
bigûerînî.

Ev app e dikare
ji App Store yan
jî Google Play bê
dawnlod kirin
u navê vê app
ê “ForældreIntra”e
- tamaşey logoya
SI bike.

Kodên QR ji bo
dawnlod kirina
bilez.-

App Store
Google Play

