07-06-2022
به :سسسسسس سس

به زودی به پورتال آموزشی  Unikumدسترسی پیدا می کنید
از تاریخ  23جون ببعد ویب سایت (که در مکتب ابتداییه به کار برده می شود) مسدود می گردد و از پاییز سال  2022ببعد افرادی که
فرزندان شان در کودکستان ،مکتب ابتداییه شامل اند و یا فرزندان زیر  18سال در جمنازیوم دارند ،به پورتال
آموزشیUnikumدسترسی پیدا می کنند.
پورتال آموزشی برای همه انواع مکاتب یکسان بوده و به شما این امکان را می دهد تا نظارت داشته و در آموزش فرزند تان سهیم باشید.
شما همچنان می توانید از (اپ)  Edlevoکه یک مکمل برای  Unikumمی باشد نیز استفاده کنید .در آنجا ازغیرحاضری فرزند تان
گزارش داده می دهید و می توانید تقسیم اوقات فرزند تان در کودکستان یا مرکز اوقات فراغت را ببینید .اگر دارای فرزندی هستید که
کمتر از  18عمر دارد و در مکتب لیسه /جمنازیوم درس می خواند در آن صورت در (اپ) به برنامۀ آموزشی فرزند تان و نمرات او
نیز دسترسی خواهید داشت.

 Unikumرا آغاز کنید
شما می توانید از  Unikumهم به شکل اپو هم از طریق مرورگر ویب در یک کمپیوتر ،تابلیت یا تیلفون موبایل استفاده کنید .توصیه
می گردد تا نخست از اپ که ” ”Unikum Familjنامیده می شود ،استفاده نمایید.
شما اپ  Unikum Familjرا از همان جایی دانلود می کنید که در آنجا (اپ) ها را برای آیفون و تیلفون های موبایل تان یافت می کنید.
 Unikum familjهم به زبان سویدنی وجود دارد و هم به زبان انگلیسی.

وارداپUnikum familjشوید
شما وارد سیستم شده و با کلیک نمودن روی ( Bank-idکارت شناسایی الکترونیک) خود را شناسایی می کنید.
از طریق انترنیت وارد  Unikumشوید
اگر نمی خواهیداپرا نصب کنید می توانید از این طریق وارد
 Unikumشوید:
skelleftea.se/skolportalen
• "وارد  Unikumشوید" را انتخاب کنید.
• "شیوه های دیگر برای وارد شدن" را انتخاب کنید.
• به جستجو ادامه داده و روی "کمون ( شلفتیو) برای
سرپرست ها"کلیک کنید.
(بار دیگر که وارد سیستم می شوید ،کمون ( شلفتیو)
را مستقیما در لیست می بینید).
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برای وارد شدن به داخل سیستم باید دارای
کارت شناسایی الکترونیک ( )Bank-IDباشید.
اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید ،با تیلفون شماره  73 5000ـ  0910با بخش
خدمات مراجعین در کمون ( شلفتیو) تماس بگیرید.
اگر شمارۀ شناسایی سویدنی ندارید ،می توانید در  Unikumتوسط اس.ام.اس وارد
سیستم شوید .در آن صورت گزینۀ "وارد سیستم شدن توسط اس.ام.اس" را انتخاب می
نمایید.
اگربا وارد شدن به سیستم به کمک اس.ام.اس با مشکالت روبرو می شوید با تیلفون
شماره  73 50 00ـ  0910بخش خدمات برای مراجعین کمون ( شلفتیو) تماس
بگیرید.

مراقب باشید تا اطالعات تماس تان در  Unikumدرست باشد
بررسی نمایید تا آدرس ایمیل ،شمارۀ تیلفون و شمارۀ موبایل تان در  Unikumدرست باشد .مهم است تا یک آدرس ایمیل را ثبت نمایید
تا بتوانید معلومات که برای تان فرستاده می شود را بدست بیآورید.
در صورتی که اطالعات تماس شما موجود نباشد یا هم نادرست باشد باید آن را از طریق بخش خدمات الکترونیک کمون ( شلفتیو) به
روز بسازید.اطالعات تماس را در آنجایا در (اپ)  Edlevoارائه نمایید .این اطالعات در جریان شب به  Unikumمنتقل می گردد.
اگر اسم یا آدرس شما درست نیست باید با ادارۀ مالیات تماس بگیرید.

( Edlevoایدلئو)
 Unikumیک مکمل  Edlevoاست شما می توانید در آنجا از غیرحاضری فرزند تان گزارش داده بدهید و تقسیم اوقات فرزند تان در
کودکستان یا مرکز اوقات فراغت را ببینید .اگر یک فرزند زیر  18سال در جمنازیوم دارید می توانید در  Edlevoبه برنامۀ آموزشی
فرزند تان و نمرات او نیز دسترسی داشته باشید Edlevo .به شکالپ وجود داشته و آن را از همان جایی دانلود می کنید که در آنجا
(اپ) ها را برای آیفون و تیلفون اندروید تان یافت می کنید.

این در  Unikum familjو در  Edlevoدرکودکستانتنظیم می گردد.
عملکرد

( Edlevoایدلئو)

√

دریافت پیام ها و معلومات از کودکستان
ثبت نمودن/تغییر دادن برنامۀ کودک
گزارش دادن غیرحاضری
دریافت برنامه های کودکستان
دریافت اطالعات از کودکستان

Unikum Familj

√
√
√
√
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این در  Unikum familjو در  Edlevoدرمکتب ابتداییتنظیم می گردد.
عملکرد

( Edlevoایدلئو)

Unikum Familj

√

دریافت پیام ها و معلومات از مکتب
گزارش دادن غیرحاضری
ثبت نمودن/تغییر دادن /بدست آوردن
برنامه های مکتب و مرکز فعالیت های
اوقات فراغت
دریافت برنامه ها

√
√
√
√

دریافت اطالعات از مکتب

این در  Unikum familjو در  Edlevoدرمکتب لیسه /جمنازیومتنظیم می گردد.
عملکرد

( Edlevoایدلئو)

√

دریافت پیام ها و معلومات از مکتب
گزارش دادن غیرحاضری
دریافت تقسیم اوقات مکتب
دریافت برنامۀ آموزش /نمرات

√
√
√

دریافت برنامه ها
دریافت اطالعات از مکتب

آیا به کمک نیاز دارید؟
اگر به کمک نیاز دارید می توانید با بخش خدمات مراجعین در کمون (شلیفتو) به
تیلفون شماره  73 50 00ـ  0910تماس بگیرید.
با احترامات دوستانه،
آموزش و بازار کار

www.skelleftea.se

Unikum Familj

√

