ژبه انګلش ته بدله کي

شروع کړي
ستاسو رهنماي لپاره

او په سیټنګ کی تاسو دژبه بدلولو لپاره انګلشژبه
انتخاب وکړي.
صرف انټرفیس کي بدل کړي
دلته د ترجمانی سه محتوا نشته که چیري هغوي دلته
په ښوونځی کی وکړو.

ForældreIntra
ابوین لپاره د انټرنیټی الر -

مش نا ګال هت  Forældreintraهپ هګنڅ
په ښونځی کي به تاسو ته کاروني نامه درکوي.ستاسو ړومبني الګ ان به ستاسو پاس ورډ د ځانګری معلوماتي نمبر وی(یا یو
کوډ کوم چي تاسو ته په ښونځی کي درکړي وی).
تاسو نه پوښتنه وکړی د پاس ورډ د بدلیدو په لومړنی ځل چي الګ ان شوی وی.

Forældreintra

ستاسو رسیدنه

 Forældreintraته

کور پاڼه

 ! NBپه بازی ښونځی کی
ممکن د چی خپل  NemIDکارولی شی.
ستاسو کاروني نامه:

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

 ښونځی ته تر موافقه وکړی Forældreintraیوه برخه دا د  -SkoleIntraد فردي ښونځی انټرانیټ.
او د  Forældreintraسره تاسو:
• دخپل کوچنو د ټولګی اوسمهال ترالسه کړی چی پکی څه کیګی
• او په ښونځی کی د کارګرو سره او د نورو والدین سره خبری وکړی
• ساین اپ شی پیښی او غونډی مجلس کی

PASHTO

Forældreintra
باندي
زیاتره پلیټ فارمز کي
 Forældreintraپه کار راولی
په کمپیوټرiPad/tablet ،
او ګرځنده ټیلیفون

 Forældreintraباندي
ستاسو ځیرمن لرغږون
په خپل ځیرمن لرغږون باندي
مینو به داسی غونتي ښکاری:

او د ایپ پکار کړی
ګړندی رسیدنه او خبرتیاګانی
ډاونلوډ کړی  Forældreintraایپ د  iOSاو  Androidتیلیفون لپاره په اسانی رسیدنه سره .او تاسو به څرګندول
تاسو ٔ
کیګی که چیری دلته ستاسو لپاره خبر وی .د ایپ به والدین لپاره د ایښودلو رسیدنه درکوی کوم کوچنی چی په بیلو ښونځی
کیوی.
کله چی تاسو د ایپ ته یوه پیره څرګنده شی ،د خپل کوچنو د ښونځی انتخاب وکړی(ښونځی ،که ستاسو کوچنی په بیلو ښونځی
کیوی) .هریو ښونځی انتخاب وکړی ،تاسو خپل منتخب شوی ښونځی کی  Forældreintraکارونی نوم او پاس ورډ ضرور
ورکړی.
						
که ستاسو کوچنی د یو نه ډیر وی په هماغه ښونځی کي ،هغوي
ټول په د ایپ کی ایښودلی کیښی .د سی ټپ په وخت کي ،په
نوی ایپ کی تاسو پاس ورډ جوړولی شی .دادی سپارښته کوي.

دلی تاسو د ایپ سیټنګ بدلولی شی.

او د ټولو کوچنو خالصی کتنه وکړي یا د یو کوچنی .برخه
د وړوکي کولو لپاره مخ پورته شی.
توک.
په مینو کی به تاسو ته د هرهفتی پالن ،د تماس
ٔ
کړنالره ،خبرتیا ،وغیره

ونوالي او پیغام ولیکي ښونځی کار کوونکو ته ،زده کونکی
او والدین ته .په لیسټ کي منتخب نومونه.

الړ شی :یادونه یا د هر هفتی کړنالره.
(پیغامات منتخب کړی دلته).

څنګه په  Forældreintraڅرګنده کوی.

هم هغه د کوچنو ټولګي یا ډله کوم نه چی والدین او
درک ولګوي.
ښونځی کارکوونکی سره رابطه معلوماتو
ٔ

دلته تاسو منتخب کولي شی د کوچنو په پاڼه کي ،که ستاسو
د یو نه زیات کوچني وي.

ډاونلوډ کولی
او د ایپ ٔ
شی د ایپ سټور نه او
د ګوګل پلی او په د
نومي‘ ’�Forældre
’Intra
 وګوری د SIلوګو ته

 QRکوډ د ګړندي
ډاونلوډ لپاره...
ٔ

او په سیټنګ کی تاسو ژبه انګلش بدلول شی.
App Store
Google Play

