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  InfoMentor Hub هب  اینفومینتور 

این برنامه هم به صورت وب سایت و    مینامند.   InfoMentor Hub / و رسپرست را انفومینتورهب  شاگرد انفومینتور  

س است. شاگردان و رسپرستان وظایف یکسانن دارند با این تفاوت  ن اطالعات در دستر هم به صورت اپلیکیشن حاوی عی 

ی را گزارش دهند، زمان مصاحبه توسعه با والدین    شاگردانکه   حاضن فراغت    تقسیم اوقاتیا  و  نیم توانند غیبت یا غت 

 را ثبت کنند. 

 د شدن وار 

روز فعال است. با استفاده از نام کاربری    14د که به مدت  کنییک ایمیل فعال سازی دریافت یم    شما   رسپرستبه عنوان  

آی دی نیاز دارید.  -برای دستیانی به محتویات جعبه ارزیانی و نوشتاری، به بانک  و رمز ورود خود وارد سیستم یم شوید. 

ید. مهم است که اطالعات ورود به سیستم را  / آی دی ندارید  به مکتب-اگر بانک خود نگه دارید    با کودکستان تماس بگت 

مجاز نتواند به اطالعات شخص  یشما    وارده   تا هیچ شخص غت  ن یس پیدا کند یا چت 
را به نام شخص دیگری ثبت    دستر

 کند. 

 

  Infomentor-logotypenبرای بازگشت به صفحه اصیل، روی     -  Infomentor-logotypen  / لوگوتایپ   -اینفومینتور

 کلیک کنید. 

 Klockan i den lila listen / ساعت در لست کوچک

با یک شماره اطالع داده یم شود. در  / اطالعات جدید در سیستم متصل به شاگرد  اپلیکیشن یم  این  کودک در اینجا 

ن دریافت کنید  فشاری را برای تلفن هوشمند خود    اعالمیه هایتوانید   که برای دریافت اطالعات احتمایل توصیه یم  نت 

 شود. 

 

 Kuvertet / پاکت

ن مکتب  یعنن پیام در سیستم است،  Meddelandeاین عملکرد    کودکستان و/ که کانال اصیل اطالعات دیجیتایل بی 

  درینجا  شماره  (. با یکدیگر ارتباط برقرار یم کنند Teams/ تیم ها   عمدتا از طریق معلمان . )شاگردان و  میباشد  رسپرستان

برای پاسخ به پیام    کلیک کنید.   Kuvertet/ روی پاکت  به     پیام جدیدی را نشان یم دهد. برای خواندن و ارسال پیام

ن پیام جدید   Svaraدریافت شده روی    روی پاکت نامه ای که عالمت مثبت در کنار آن است  به    کلیک کنید. برای نوشیر

نده   )یم توانید چندین نفر را انتخاب    Tillبا کلیک کردن روی     ب یم کنید  انتخا  مکتبرا در  پیام  کلیک کنید. در اینجا گت 

ن پیایم از   و پیام را بنویسید و سپس ارسال کنید.   Titel  کنید( عنوان پیایم را که برای کارکنان  ارسال میکنید آنها همچنی 

ت. مهم است که پیام را به  برای آنان ارسال شده اس   InfoMentorطریق ایمیل در یافت میکنند که پیام جدیدی در  

 همه کارکنان مربوطه ارسال کنید تا اطالعات منتقل شود. 

 

   ”Min profil”)اسم رسپرست و کودک(  

ن یم توانید نام  داخل شوید سایر کودکان احتمایل خود    InfoMentorدر اینجا یم توانید به صفحات   . در اینجا همچنی 

   . دادهکاربری یا رمز عبور خود را تغیت   

 

 Inställningarتنظیمات / 

جمع    سویدنمالیات    ادارهدر اینجا نمایش داده یم شود. آدرس از طریق    personlig informationاطالعات شخص/  

یم    یم شود.   بروز اینجا درج میشود، بنابراین اگر آدرس دیگری در اینجا وارد شود، تا روز بعد    در   آوری و یط یک شبانه

کودکستان تماس  / توانید آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود را در اینجا تغیت  دهید. در آن صورت، مهم است که با مکتب

ن  ید تا اطالعات تماس صحیح در سیستم های دیگر ما نت   . درج شود بگت 
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 Kontoinställningarتنظیمات حساب/ 

 در سیستم انتخاب کنید.  سویدنن انگلییس یا  ها را به زباندر اینجا یم توانید عنوان 

 

 محرمیت

ل کنید. با این حال،   ن مربوط به خود و فرزندتان دیده شود کنتر در اینجا شما یم توانید آنچه را که باید در لیست مخاطبی 

لیست تماس در سیستم نمایش داده نیم شود بنابراین هیچ اطالعانر در مورد خود یا فرزند شما برای سایر رسپرستان یا  

 ود. در سیستم قابل مشاهده نخواهد ب شاگردان

  

 Pushnotiserفشاری/  های  اعالمیه 

فشاری    اعالمیهیم توانید    اپلیکیشنقسمت های خایص را دریافت نکنید. در    اعالمیه  انتخاب نمایید تا   در اینجا یم توانید  

را درباره اطالعات جدید در سیستم دریافت کنید. در وب سایت شما باید به طور فعال وارد شوید و به دنبال اطالعات 

 جدید باشید. 

 

 گفتگوهای توسعه 

در اینجا شما برای گفتگوهای توسعه اقدام به رزرو یم کنید و جعبه فقط زمانن قابل مشاهده است که کارمندان زمان  

باشند   در رزرو را   س قرار داده  این جعبه را  دستر بین  شاگردان.  توانند با یک گروه    د. ننیم  از آنجا که چندین معلم یم 

گفتگوهای توسعه داشته باشند، مهم است که شما در زمان مکالمه معلم مربوط به کودک خود را رزرو کنید. هنگام  

ن بنویسید. کارکنان هیچ اطالیع   ن وقت یم توانید پیام نت  از این پیام دریافت نیم کنند، اما فقط آن را در نمای کیل  تعیی 

کلیک کنید. سپس یم توانید    Avbokaتماس خود یم بینند. اگر رسپرست نیاز به لغو تماس رزرو شده دارد، روی لغو/ 

دست    پیایم را در سیستم )نماد پاکت نامه( به معلم مربوطه ارسال کنید تا اطالعات مربوط به تماسهای لغو شده به 

 شما برسد. 

 

 است(  مکتب تقسیم اوقات )فقط مربوط به 

در مورد درس )موضوع، زمان و معلم( بر    تقسیم اوقات شاگردان در اینجا نشان داده شده است. برای کسب اطالعات

 قابل چاپ است. تقسیم اوقات  روی آن کلیک کنید. هفته را از طریق فلش روی تاری    خ ها تغیت  یم دهید. 

 

ی )مدرسه(   غیبت یا غیر حاض 

. شما غیبتهای گزارش  مریصن به دلیل    ، به عنوان مثال گزارش یم دهند   مکتبدر اینجا رسپرستان عدم حضور کودک را در  

ثبت نام کرده اند( را همچنان میتوانید مشاهده کنید. برای    مکتب شده قبیل )هم کسانن که به عنوان رسپرست و هم  

ن  با  کلیک کنید.    جا دیدن اطالعات بیشتر روی این یشما یم توانید  دکمه ستی . شما یم توانید برای  دهید را گزارش    غت  حاضن

 Anmälگزارش عدم حضور/   . گزارش دهید را در اینجا    سو درس/ در   در   عدم حضور یا روز کامل یا  و  روز جاری و روز بعد  

frånvaro    ید. در صورت عدم    کتبمبا    گزارش شده  عدم حضور را کلیک کنید. در صورت نیاز به تغیت  یک تماس بگت 

فن   پیامیک   ثبت باشد( InfoMentorبرای رسپرستان ارسال یم شود )اگر شماره تلفن همراه در  پیایم   صنفحضور در 

به   اطالیع  اپلیکیشنغایب باشد در    بدون عذر معتتی بیش از یک درس    شاگرد روز ارسال یم شود. اگر  در یک    کودک

ن اعالمیه عدم حضور   ارسال میشود.   شاگرد رسپرست و   ن وجود خواهد داشت(.    بدون عذر معتتی   )همچنی    شاگردان نت 

 نیم توانند از طریق ورود به سیستم گزارش عدم حضور خود را بدهند. 

 

ی )کودکستان(  غیبت یا غیر حاض 

 به دلیل  عدم حضور کودک را در کودکستان  رسپرستان    در اینجا 
ً
.  یا مرخص عدم حضور   مریصن گزارش یم دهند، مثال

ن قابل  قبیل    غیبت  های  گزارش   در اینجا  دکمه  با  کلیک کنید.    جا . برای دیدن اطالعات بیشتر بر روی ایناستمشاهده  نت 

ن  ن یدهد برای روز جاری و روز بعد گزارش توانیم  شما  . داده یم توانید عدم حضور را گزارش  شما ستی   د ی توان یم  د. همچنی 
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  زیرا باید از آن در سیستم با توجه به   صیح را درج نکنید اطالعات  مهم است که در اینجا  .  د یبگذار در اینجا نظریه ای  

ی شود.   GDPR قانون  جلوگت 

 

 اطالعات 

اینجا   به گروهها  زبانه    3در  اخبار)اخبار مربوط  دارد:  )اطالعات طوالنن  صنوف/ وجود  ها  پرونده  تمام  مدت  (،  برای 

مکتب/ کودکستان( ولینکهای )لینکهای مفید برای رسپرستان(. وقنر اطالعات جدیدی در جعبه اطالعانر که مربوط به 

 دریافت خواهید کرد.  اعالمیه ایفرزند شما منتشر شود 

 

 ارزیابی ها )فقط مربوط به مکتب است( 

شاگرد را    ، سنجش ها در فرم سنجش و نمراتدروس  ارزیانی جدول  در    دروس را   ارزیانی هاییم تواند    مکتبدر اینجا،  

 ت. الزم اس ها  برای ورود به ارزیانی بانک آی دی  . کند منتشر  در صورت درخواست 

 

 این جعبه شامل برنامه ریزی معلمان در دروس مختلف است.  - برنامه ریزی )فقط برای مکتب اعمال یم شود( 

 

 

 مستندات )در حال حاض  فقط مربوط به مکتب است( 

ی    بخواهد اگر معلم   . در قابل مشاهد یم باشد ینجا  محتویات آن در ا  ثبت کند     Portfolioرا در    شاگردانرشد و یادگت 

  کتنی به صورت    ه امروز   روند   مانند   اقدایم یم تواند برنامه ریزی آینده را منتشر کند. برنامه های  مکتب    IUP  بخش زیر  

  InfoMentorممکن است در    اقدایم برنامه های  مربوطه به خانه ارسال یم شوند. در آینده، بخشهانی از    رسپرستانبرای  

 منتشر شود. 

 

ی   تقویم یا جنیر

  الیحهرا وارد یم کنند، به عنوان مثال  و  یم کند  نشر فعالیت های برنامه ریزی شده را   کودکستان/ مکتب در اینجا 

نظرسنیحی توسط   در صورت انتشار  . اطالعانر که مربوط به یک روز خاص است و  امتحانات، تکالیف دریس، وظایف

. خواهد بود مشاهده قابل در اینجا  آن  کودکستان/  مکتب  

 

 وبالگ

را دنبال کنند. یم توانید    اداره   کند تا رسپرستان بتوانند فعالیت ها   نشر یم تواند اطالعانر را    کودکستان/ مکتب  در اینجا 

را با هم ببینید. در   انکودک  / شاگردانرا جداگانه یا همه وبالگ های    (grupp/klass)    صنف/ انتخاب کنید که هر گروه

یم  کارمندان  رسپرستان و    کودکستان. در  خویش را بنویسند و کارمندان یم توانند در مورد وبالگ نظر    شاگردان  مکتب

 . خویش را بنویسند ر نظتوانند در مورد آن 

 

 ( برنامه اوقات فراغت )مکتب( / ثبت زمان )کودکستان

نیم    انشاگرد  را   بخشوارد  کنید. این  کودکستان  / در اوقات فراغت  را   اقامت فرزند خود   یم توانید زماندر اینجا شما  

برای مراقبت و آموزش کودکان استفاده    را   وقت خود   در قدم اولو اوقات فراغت  کودکستان    کارمندانبرای اینکه    بیند. 

 / برای نمای کیل از هفته روی کل هفته  .ثبت کنند   InfoMentor کودکان را دراوقات    رسپرستانمهم است که    کنند 

Hela veckan    آن    تقسیم اوقاتکلیک کنید. هفته را با کلیک روی فلش تغیت  یم دهید. اگر روی یک روز کلیک کنید

 روز را یم بینید. 
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  : درج تقسیم اوقاتدستورالعمل  

کلیک کنید. زمانهانی  در تقیسم اوقات  جهت تغیت    Lägg till/Ändra dag روی یا  و    registrera/ändra  درج/ تغت    روی

و    مکتبامروز طفلم را از    پدربزرگ  بطور مثال:   بنویسید   پیایمرا که برای این روز اعمال یم شود پر کنید. در صورت لزوم  

ه  یا کودکستان ن نظر یک حباب گفتار در آن روز ظاهر یم    Spara / بریم دارد. سپس ذخت  را کلیک کنید. هنگام نوشیر

ن نظر جدید را دریافت یم کنند.   کودکستان  کارمندانشود. این نظر توسط   ن عالمت نوشیر   دیده یم شود و آنها همچنی 

ن یم توانند در اینجا نظر بنویسند، اما رسپرستان فقط در صورت مراجعه به زمان ثبت نام آن را یم  کارمندان   همچنی 

ریافت نیم کنند و بنابراین از  د  اعالمیه ، رسپرستان  شود یم دانند که اگر نظری در اینجا نوشته  کودکستان  کارمندان  بینند.  

 .این به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با رسپرستان استفاده نیم کنند

ن در مورد   تقسیمتغیت   اداره  با توجه به برنامه ریزی   تقسیم اوقات نظریاتدر همان روز امکان پذیر نیست. این همچنی 

در   ی  تغیت  خواهید  یم  اگر  یم کند.  صدق  ن  او نت  برای    قات تقسیم  پیام  مربوطه  تمام کارمندانایجاد کنید   / یک 

Meddelande  ید کودکستان/ )نماد پاکت نامه( یا با مرکز   در سیستم بنویسید  . اوقات فراغت تماس بگت 

 : تقسیم اوقاتکامل و تکرار یک   ای یک هفته   تقسیم اوقاتدستورالعمل برای تعیپر  یک 

وع هفته که دوشنبه است    برنامه ریزی را  وع کنید. روی  از رسر کلیک    (هفتهتغیت  / افزودن)  Lägg till/Ändra veckaرسر

وع و پایان را پر کنید.   کنید. زمان رسر

 (تکرار ثبت نام های این هفته)  Upprepa registreringarna för denna veckaروی    تقسیم اوقاتبرای تکرار  

تقسیم اوقات  بنویسید. برای تکرار    هفته ها در جعبه     a:1  هفته  در هر کسان  یتقسیم اوقات  کلیک کنید. برای تکرار  

ه بنویسید.  در جعبه هفته ها     a:2  یک هفته در میانهر  یکسان در   و یا تا چه  برای چند هفته   که  را تقسیم اوقات  و غت 

ک  کنید اعمال شود پر  مدت   یک   در هر   هستند، به عنوان مثال. برای رسپرست هانی که دارای فرزندانن با مسکن مشتر

تقسیم اوقات را  خود را پر یم کند و یک هفته دیگر تقسیم اوقات  هر یک هفته در میان  در میان ییک از رسپرستان  هفته 

 ر کند. خویش پ هخود را برای هفته های مربوط  تقسیم اوقاتتا رسپرست دیگر بتواند  خایل یم گذارد 

ه را    .کنید  Spara کلیک/ سپس ذخت 

 

 

 

 

 

 

 

 


