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 Unikumقريباً أستخدام منّصة التعليم  سيُتاُح لك
 

و سيُتاُح  يونيو/حزيران   23الذي )كان يُستخدُم في المدرسة االبتدائية( أعتباراً من  InFomentorسيتمُّ غلق 

سنة في المرحلة الثانوية  18في الروضة، المدرسة االبتدائية أو أطفاالً تحت عمر لألشخاص الذين لديهم أطفال 

 .2022أعتباراً من فصل الخريف  Unikumأستخدام منّصة التعليم 

 

 و تمنحك الفرصة لتراقب و تشارك في تعلّم طفلك. ان منّصة التعليم هي مشتركة لجميع أشكال المدارس
 

 Unikumالبدء ب 

 في كّل من التطبيق او عن طريق محّرك البحث في الحاسوب، لوح التصفُّح أو الموبايل. Unikumيمكنك أستخدام 

 . ”Unikum Familj”ننصحك بدءاً بأستخدام التطبيق الذي يُسّمى

 

التطبيقات المختلفة في اآليفون و االندرويد. يوجد   وجود في مكان Unikum Familjبأمكانك تحميل التطبيق     

Unikum Familj ل من اللغة السويدية و اإلنكليزية.بك 

 

 Unikum Familjتسجيل حساب الدخول في التطبيق 

 .(e-legitimation)  ية البنكيّةويمكنك الدخول و التعريف عن نفسك عن طريق النقر على اله

 
 تسجيل حساب الدخول عن طريق صفحة االنترنت 

 إذا لم تكن ترغب بتحميل التطبيق، يمكنك تسجيل حساب  

 عن طريق الرابط:  Unikumالدخول في 

skelleftea.se/skolportalen  

 

 .”Logga in på Unikum”أختر  -

 .”Andra sätt att logga in“أختر  -

 Skellefteå”أستمر بالبحث و أنقر على  -

kommun för vårdnadshavare”  ، 

 بلدية شلفتيو ألولياء األمور.

   Skellefteå kommun)سترى كلمة بلدية شلفتيو 

 . في القائمة عندما تسّجل حساب الدخول في المّرة المقبلة

 

 

 

 

 

 

https://skelleftea.se/skolportalen
https://skelleftea.se/skolportalen
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 لتسجيل حساب الدخول.  (Bank-ID)يستلزُم وجود الهوية التعريفية االلكترونية 

 

االلكترونية، أتصل ببلدية شلفتيو على هاتف الهوية التعريفية إذا لم يُكن لديك 

 خدمة 

 . 5000 73-0910الزبائن 

 

إذا كنت تفتقُر الى الرقم الوطني السويدي، يمكنك تسجيل حساب الدخول في  

Unikum  عن طريق الرسالة القصيرة، حيُث ستختار حينها الخيار التالي 

”Logga in med sms” الرسالة القصيرة.، تسجيل حساب الدخول عن طريق 

 

إذا صادفتك مشاكل في تسجيل حساب الدخول عن طريق الرسالة القصيرة، 

 أتصل 

 . 00 50 73-0910بخدمة الزبائن في بلدية شلفتيو على الهاتف 

 

   صحيحة  Unikum أحرص ان تكون بيانات األتصال بك في

عنوان بريد  ان يكون لديك من الضروري . Unikum  تأّكد من ان عنوان البريد االلكتروني و رقم الهاتف الجّوال صحيحة في

 تستطيع المدرسة ان تبعث إليك المعلومات. لكي  مسّجل كترونيلا

 

المعلومات عن طريق الخدمات االلكترونية في بلدية   إعطائهميجب عليك  غير صحيحة أو  مفقودة إذا كانت بيانات االتصال بك

تحويل البيانات  . سيتم بعدهاEdlevoتسليم البيانات الشخصّية، أو عن طريق التطبيق ، Lämna kontaktuppgifterشلفتيو 

 عليك االتصال بمصلحة الضريبة.   بأثناء الليل. إذا كان أسمك أو عنوانك غير صحيح، يج Unikumالى 

 

Edlevo  

، حيث تسّجُل فيه الغياب و جدول طفلك في الروضة و النشاطات الترفيهّية. إذا كان لديك Edlevoعبارة عن تكملة ل  Unikumان 

. يوجد  Edlevoسنة في مرحلة الثانويةّ، يمكنك األطالع على الخطة الدراسّية لطفلك و الدرجات الدراسية في   18أطفال تحت عمر 

Edlevo  ات اآليفون و االندرويد. تطبيق في مكان وجود التطبيقات المختلفة في تلفون بشكل 

 

 في الروضة.  Edlevoو  Unikum familjيمكنك النظر فيما يلي في 
 Edlevo             Unikum familj              لوظيفة ا

 √                     ستالم المعلومات و الرسائل من الروضة أ

  √                تسجيل/تغيير جدول الطفل 

  √                الغياب التبليغ عن 

 √                      الروضة االطالع على خّطط 

 √                       االّطالع على التوثيق في الروضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/forskola/nar-du-har-plats


 

 

 

 

 . المدرسة االبتدائيةفي   Edlevoو Unikum familjيمكنك النظر فيما يلي في 
 Edlevo        Unikum familj            لوظيفة ا
 √                        ستالم المعلومات و الرسائل من المدرسة أ

  √                   التبليغ عن الغياب 

 

تسجيل/تغيير/ االطالع على جدول المدرسة و النشاطات  

 الترفيهّية
                √                     

 √                                      االطالع على خّطط المدرسة 

 √                      التوثيق في المدرسة االطالع على 

 

 

 

 .مرحلة الثانويّةفي ال  Edlevoو  Unikum familjيمكنك النظر فيما يلي في 
 E Edlevo dlevo   Unikum familj   لوظيفة ا

 √                     ستالم المعلومات والرسائل من المدرسة أ

  √                التبليغ عن الغياب 

  √                االّطالع على جدول المدرسة 

                       √                 االطالع على الخّطة الدراسيّة/ الدرجات الدراسّية 

   االطالع على خّطط المدرسة 

 √                       المدرسة االّطالع على التوثيق في 

 

 هل تحتاج الى المساعدة؟ 

 إذا كنت بحاجة الى المساعدة، يجب عليك االتصال بخدمة الزبائن في بلدية شلفتيو على رقم الهاتف
0910–73 50 00 . 

 

 

 تقبّلوا أطيب التحيات

 قسم التعليم و سوق العمل 

 

 

www.skelleftea.se 

 

 

 
 


