
 

 

 

 

 

 

 لسهولة التواصل بين المنزل والمدرسة

احصل على معلومات عن طفلك من الروضة او من المدرسة بطريقة سهلة وبسيطة.  يمكنك الحصول 

 على نظرة شاملة ومواكبة األحداث الهامة ضمن النشاطات اليومية.  
  

 التحميل  

" وغوغل بالي "  App Storeالتطبيقات "متاح للتنزيل/ التحميل في متجر  " Edlevo" " الديفو"

google play  الديفو"" ومتاح للروضات والمدارس التي تستخدم ميزات " "Edlevo .المدرسية "

"   أو  iOS 11"   ١١" او ـ اي أو اس  android 5.0"  ٥" اندرويد Edlevo" " الديفو"يتطلب  

 إصدار أحدث.
  

 تسجيل الدخول  

" لضمان التسجيل  Mobilt BankIDباستخدام الهوية المصرفية عبر الموبايل "يمكنك تسجيل الدخول 

" تسجيل الدخول لمدة أسبوع واحد فقط ويتوجب بعد ذلك Edlevo" " الديفو"بطريقة فعالة وآمنة. يدعم 

التسجيل من جديد . يمكنك طلب الهوية المصرفية عبر الموبايل من بنك اإلنترنت الخاص بك. اقرأ المزيد 

 هنا عن كيفية الطلب:

 https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-

bankid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

 الصفحة الرئيسية

تستطيع ان ترى طفلك/ اطفالك على الصفحة الرئيسية, والمدرسة التي ينتمي/ ينتمون اليها والتي تستخدم 

" المدرسية. يمكنك اختيار استعمال الخدمات لجميع األطفال مباشرةً على Edlevo"  " الديفو"وظائف  

عند النقرعلى إحدى الخدمات، تظهر أيقونة الطفل/ االطفال الصفحة الرئيسية, أو اختيار كل طفل لوحده. 

 والمعلومات المتعلقة بهم. يوجد قائمة في الزاوية اليمنى العليا أيضا.
  

 إالعدادات
" اللغات التالية: السويدية, Eldevo"  " الديفو"لغة في القائمة تحت اإلعدادات. يدعم اليمكنك اختيار  

 رويجية.اإلنجليزية, الفنلندية والن
  

 المساعدة
 . "Edlevo"  " الديفو"  ساعدة لجميع الوظائف فيتتوفر نصوص الم

https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid
https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid


  

 الدعم واسئلة اخرى 

 ".Edlevo"  " الديفو" اتصل باستاذ/معلمة طفلك لالجابة على األسئلة حول 
  

 ".Edlevo"  " الديفو"ميزات 

الوظيفة المستخدمة في  حسب لكل طفل "Edlevo"  " الديفو"قد تختلف الميزات المعروضة في 

 النشاط/المدرسة التي ينتمي إليها الطفل.
  

 االتصاالت

يمكنك تحديث وتجديد المعلومات الخاصة بك والمسجلة في سجل األطفال والطالب بالبلدية عبر القائمة التي 

يحة عنك تظهر الملف الشخصي الكامل. من المهم أن تكون الحضانة والمدرسة مزودتان بالمعلومات الصح

 حيث يتم استخدام المعلومات عند االتصال بك وعند إرسال معلومات معينة.
  

 الغياب

يمكنك اإلبالغ عن الغياب لطفلك /أطفالك و مراجعة سجل المبلغ عنه ايضا تحت قائمة الغياب. سوف تتلقى 

 اشعارا في حال الغياب غير المبلغ عنه في المدرسة.
  

 معلومات

 نشر أخبار جديدة وعند نشر خبر متعلق بطفلك/ اطفالك تحت قائمة المعلومات.ستتلقى إشعاًرا عند 
  

 رسائل

يمكنك التواصل بمعلمين طفلك/اطفالك تحت قائمة الرسائل. إذا بدأ أحد المعلمين محادثة ودعا فيها أيًضا 

ًرا عند إرسال رسالة األطفال / التالميذ وأولياء األمور، يمكنك التواصل مع المجموعة بكاملها. ستتلقى إشعا

 جديدة.
  

 جدول الطفل

يمكنك تسجيل جدول طفلك / أطفالك الذين ينتمون الى الحضانة ودار اوقات الفراغ تحت قائمة جدول الطفل. 

ابحث عن الطفل حتى تستطيع تسجيل الجدول. ستتلقى إشعاًرا وتذكيًرا عبر خدمة المراسلة عندما يصبح 

 جدول طفلك على وشك االنتهاء.
  

 الجدول الدراسي

يمكن ألولياء االمور االطالع على الجدول الدراسي الخاص بطفلهم/اطفالهم  في المدرسة االبتدائية والثانوية.  

 ابحث عن الطفل حتى تستطيع رؤية الجدول الدراسي .
  

  


