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أﺳﺋﻠﺔ وأﺟوﺑﺔ ﺣول

إﻧﻔوﻣﻧﺗورھﺎب ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
يف مرحلة ما قبل املدرسة الخاصة بك او الحضانة  ،يقوم املربني باستخدام إنفومنتور لالتصال بك اوتوثيق الوثائق الخاصة
بطفلك .هنا باإلنفومنتورحاولنا جمع بعض األسئلة واألجوبة التي ميكن ان تساعد االمهات واالباء.اد كان لديك املزيد من
األسئلة؟ ارجومنكم االتصال مبوظفي املدرسة االبتدائية أو بزيارة املوقع www.infomentor.se

لقد نسيت معلومات تسجيل الدخول الخاصة يب ،كيف ميكنني الحصول عليها من جديد؟
”ميكنك بسهولة طلب كلمة مرور جديدة عن طريق النقر عىل ”نسيت كلمة املرور؟
رابط عىل صفحة تسجيل الدخول .إذا كنت قد نسيت اسم املستخدم الخاص بك ،يجب
.عليك االتصال بالحضانة وهم سوف يساعدونك
لدي اسم مستخدم صعب ،هل ميكنني التغيري؟
بالطبع ميكنك القيام بذلك عن طريق النقر عىل اسمك يف الجزءالعلوي األمين ثم الدخول
”.إلعدادات”.يف الوقت الحارض يتوقع تلبية الطالب ملتطلبات الدراسة

كيف ميكنني تسجيل الدخول اىل مركز املعلومات انفومنرت؟
انتقل اىل صفحة املعلومات واضغط عىل ” سجل” اىل ميني الصفحة او مبارشة ب
االنفومرن .ادخل اسم املستخدم وكلمة املرور ,بامكانك ايضا الدخول عن طريق
اختيار اربع ارقام شخصية .تلميح ! اضف االنفومنرت هاب كمخترص عىل شاشتك,
.انظر كيفية القيام بذلك بالصفة التالة
ليس لدي معلومات تسجيل الدخول ،كيف ميكنني الحصول عليها؟
تتلقى معلومات تسجيل الدخول مبارشة من الحضانة
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كيف أضع الجدول الخاص برعاية طفيل؟
،بامكانك كويل امر تسجيل نظام الرعاية الخاص بطفلك اذ فتحت الحضانة امكانية ذلك
انقر فوق مربع تسجيل الوقت .يف املربع هذا يوجد زر يسمى ”إضافة  /تغيري اليوم”
وعند النقر عىل هذا بامكانك إدخال جدول الرعايةالخاص بطفلك.هنا بامكنك ايضا
.معرفة اوقات فتح واغالق الحضانة
كيف ميكنني اإلبالغ عن الغياب؟
ميكنك اإلبالغ عن غياب طفلك عرب مركز إنفومنتور .انقر فوق أو اضغط عىل مربع
غياب” ثم زر يسمى ”تقرير الغياب”.هنا ميكنك اإلبالغ إذا كان طفلك غائبا اليوم أو”
غدا .عند اإلبالغ ،يتغري لون املربع من األخرض إىل األحمر .عندما تؤكد الحضانة الغياب،
.يصبح لون املربع رمادي
هل يعمل اإلنفومنتور هاب يف جميع املتصفحات؟
يستند اإلنفومنتور املحور عىل أحدث التقنيات ،مام يعني أنه يجب أن يكون لديك نسخة
محدثة من املتصفح الخاص بك مثبتة .إذا مل تقم بذلك ،تتم مطالبتك بتحديثه بحيث
.ميكنك الوصول إىل كافة الوظائف
هل بامكاين استخدام اإلنفومنتوراملحورعىل هاتفي النقال؟
نعم .إنفومنتور محور يعمل عىل جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية  ،إال أن يجب
.تحديث املتصفح
كيف ميكنني جعل اختصار (”التطبيق”) عىل الشاشة؟
).افتح املتصفح (سفاري عىل إفون او غوغل كروم عىل أندرويد
العنوان  hub.infomentor.seأدخل
.تسجيل الدخول

لدي أكرث من طفل واحد ،كيف يعمل؟
يف أعىل ميني إنفومنتور هاب هو اسم الطالب .انقر أو اضغط هناك ،حتى تتمكن
.من التبديل بسهولة إىل أطفالك اآلخرين
كيف تعمل الجداول؟
تنقسم امليزات عىل الصفحة الرئيسية يف جداول مختلفة ،مام يتيح لك ملحة
رسيعة عن جميع املعلومات الحظ أن عدد الجداول یعتمد علی الوظائف التي
اختارتها مدرستك الستخدامھا وقد یختلف العدد وفقا لذلك .نقر أو اضغط عىل
املربع لفتح املحتوى او ملعرفة ما مبحتواه وتستطيع غلق الرمز يف الجانب العلوي
.األمين
جدول أو اكرث من جدول فارغ؟
عندما ال ترى أي يشء يف الجداول فذلك ألن مدرستك مل تقدم أي معلومات
.جديدة
.عىل ماذا تحتوي هذه املربعات؟
تسجيل الوقت  -هنا بامكانك كويل تسجيال االوقات التي سيكون بها طفلك
 .متواجد يف مرحلة ما قبل املدرسة او الحضانة
املحفظة  -يقوم املعلمني مرحلة ما قبل املدرسة بجمع الصور والوثائق الخاصة
.بطفلك
الربنامج  -هنا نجد تواريخ اواالربامج املتفق عليهامن قبل الحضانة عىل سبيل
 .املثال ،األيام التي يتم فيها التخطيط اوالنشاطات
الجدول الزمني  -هنا تقوم ما الحضانة بتدوين ما يحدث خالل األيام ،يعمل
.متاما مثل بلوق

إذا كان لديك جهاز إفون أو إيباد
ملس مربع صغري مع سهم يف الجزء السفيل من وسط الشاشة .حدد
”.إضافة إىل الشاشة الرئيسية”

الغياب  -يف هذا املربع ميكنك اإلبالغ عن غياب ،عىل سبيل املثال ،مبارشة عرب
.الهاتف

إذا كان لديك الروبوت
املس النقاط الثالث يف الجانب العلوي األيرس من قامئة املتصفح ،ثم حدد
”إضافة إىل الشاشة الرئيسية”

قامئة االتصال  -وهنا نجد معلومات شخصية ومن خاللها ميكنك إرسال الربيد
اإللكرتوين إىل ويل األمر اواملوظفني يف مرحلة الحضانة .ميكن ملاليك الحضانة
.تحديد معلومات االتصال التي ال يجب ألن تكون مرئية
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