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  ”Lärplattformen”منصة التعليم

  األمور ولياءأل تعليمات

  
الفنلندية والعربية. وإحداهما وثيقة و نجليزية" مترجمتان الى اللغات اإلLärplattformenلدى مكتب التعليم وثيقتان بشأن "

 من الموقع: تحميلهما. ويمكن معلوماتخرى هي وثيقة التعليمات هذه، واأل
www.sodertalje.se/larplattformen 

 

" )تعريف e-legitimationن يكون لديك "أ" يجب Lärplattformenمر من استعمال "ولي األباعتبارك كي تتمكن 

". e-legitimation" ميمكن أن تقد يةالبنوك السويد (. كثير من كبرىإلكتروني تستطيع استعماله عن طريق الحاسوب مثلا 

-eالحصول على " كيمكنكما " عن طريقه. e-legitimationالحصول على "فبإمكانك ما  بنك  لدى  عميلا  لو كنت

legitimation عن طريق شركة ""Telia". 

 

   :"e-legitimation" اللغة السويدية عن الخدمات التي يمكن ان تختارها للحصول علىمعلومات بهذا الموقع بزودك ي

legitimation.se-www.e  

 

يمكنك التوجه الى بناية البلدية في سودرتيليا " e-legitimation" لو احتجت الى معلومات اكثر بشأن كيفية الحصول على

 و االستفسار من االستعلمات.

 

 00 010 523-08   الهاتف :

 Campusgatan 26عنوان الزيارة: 

 Södertälje kommun, 151 89 Södertäljeعنوان البريد: 

 sodertalje.kommun@sodertalje.seالبريد اإللكتروني: 

 

 من:مر األولي باعتبارك هذه الوثيقة تبين بالنص والصور كيف يمكنك 

 "e-legitimation" تسجيل الدخول عن طريق استعمال .1

 و السويديةأنجليزية اإل اختيار إحدى اللغتين .2

 ابنتك \األطلع على الجدول الدراسي البنك  .3

 ابنتك \ابنك  غيابعن اإلبلغ  .4

 

http://www.sodertalje.se/larplattformen
http://www.sodertalje.se/larplattformen
http://www.e-legitimation.se/
mailto:sodertalje.kommun@sodertalje.se
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 "الهوية األلكترونية" "e-legitimation" الموقع بواسطة الدخول الى. 1

 . https://larplattformen.sodertalje.seاذهب الى صفحة

ولي باعتبارك تسجيل الدخول ". )Logga in som vårdnadshavare med e-legitimation"رابط العلى اضغط 

 (."e-legitimation"مر بمساعدة أ

 

 

" Välj inloggningssätt" وتحت عنوان. "e-legitimation" يكون لديكن ألكي تتمكن من تسجيل الدخول يجب 

 ا.ي تستعملهتال "e-legitimation" اضغط على( اختر طريقة تسجيل الدخول)

 

 

كي تصل  ”Lärplattformen”  . اضغط على رابطالتربية والتعليم مكتب خدمات لقد قمت بتسجيل الدخول االن في بوابة

 .”Lärplattformen” إلى

 

 

 

https://larplattformen.sodertalje.se/
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 نجليزيةالسويدية واإل تيناللغختر مابين ا. 2

و أتستطيع اختيار اللغة السويدية . يجب عليك اختيار اللغة ”Lärplattformen” في الدخول ألول مرة ا تقوم بتسجيلعندم

ولكن محتوى ما يضعه . نجليزيةاإلو أن القوائم واإليضاحات في البرنامج نفسه ستكون بالسويدية أوهذا يعني . نجليزيةاإل

 باللغة السويدية ترجم ويكون عادة  و العاملون لن ي  أستاذ األ

 ولتغيير اللغة اضغط على اسمك في الجهة اليمنى العليا و اختر. نجليزيةتستطيع تغيير اللغة ما بين السويدية واإل

"Inställningar"  باللغة االنجليزية و أ"Preferences" . 

 

 

  ".English"و أ" Svenskaاختر " "Language" و باالنجليزيةأ "Språk"تحت عنوان 

 

 

 أقصى في  "Save"باالنجليزية و أ" Sparaطبق. اضغط على زر "بعد اختيارك للغة يجب عليك حفظ التغييرات لكي ت  

 .الصفحة من السفلىالجهة اليمنى 

 

 

 

 

 

 ابنتك \الدراسي البنك  جدولالطالع على إلا يةكيف. 3

ستجد . القائمةالجهة اليمنى العليا من  صىأق في" My children" باللغة االنجليزيةو أ" Mina barnاضغط على زر "

 هبلدية سودرتيليلالتابعة أو الثانوي بتدائي مرحلة التعليم األفي يدرسون و كل أطفالك الذين أهناك طفلك 
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 ن تختارها والتي تتعلق بطفلك.أاضغط على اسم  طفلك. وعندها تظهر كل المعلومات وكل الخيارات التي يمكن 

   ."View timetable" باالنجليزية، و”Gå till schemat” طفلك اضغط على ولرؤية  جدول

  

 

لمدة  دروسظهر اليوم وكذلك الواجهة األسبوعية والتي ت   دروسظهر بالنسبة للجدول يمكنك اختيار الواجهة اليومية والتي ت  

 .ماألسهطريق الضغط على بين األسابيع عن  في الجدول خلفالمام وألاإلى أسبوع كامل. ويمكنك التنقل 
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 اإلبالغ عن غياب طفلك. 4

"، Anmäl frånvaroصفحة " عن طريقلو غاب طفلك عن المدرسة، بسبب المرض مثلا، يجب عليك اإلبلغ 

 تعثر على الصفحة بطريقتين: .مشروعآ، لكي يصبح غياب طفلك "Register absence" نجليزيةوباإل

 Gå till" رابطن تضغط على أتستطيع " Mina barn" / "My children" عندما تكون في صفحة طفلكأ. 

närvarohantering ،" وباإلنجليزية "Go to attendance management." 

  

 

 نجليزية "وباإل "،Anmäl frånvaro" عندما تكون في صفحة جدول طفلك تستطيع تحت تاريخ اليوم الضغط على زرأ. 

Register absence". 

  

 

 

انتهائه. ويبدأ  تاريخو الغياب بداية تاريخ ذكر  "Anmäl frånvaro" / "Register absence" في الصفحةجب عليك ي

أي بمعنى يوم قبل يوم  اإلبلغ بتاريخ مسبق نك ال تستطيعأوهذا يعني  بداية الغياب في موعد أدناه نفس يوم اإلبلغ، تاريخ

زر  وألحفظ البلغ  "Spara" / "Save" يوم واحد. اضغط على زر صاهبحد أق مستقبلا  . تستطيع اإلبلغاألبلغ

"Avbryt" / "Cancel" ة.تعرض في الصفحس التي يطالها هذا األمر . الدروسلغائهإل 



 

www.sodertalje.se/larplattformen Version 2014-09-04 Sida 6 av 6 

 

 

 

 

 

 

 

لذا يجب عليك إبلغ ألمر ولي ا ن فترة غياب مطولة لطفلك )في حاالت المرض أو اإلجازة( وبإعتباركولو شئت اإلبلغ ع

 إداريها أو مدرسي طفلك حتى يتم تسجيل الغياب المطول لطفلك بصورة صحيحة. أحد  المدرسة عن طريق


