Arabiska
إن يونيكوم  Unikumهي منصة تعليمية الكترونية تستخدمها مدرسة المرحلة التمهيدية اآلن لعمل التخطيط والتوثيق
والمحادثات .ستجد على هذه الصفحة معلومات للتعريف بيونيكوم وكيفية استخدامها.

يونيكوم فاميلي
في فصل الخريف الدراسي  2020قمنا بتقديم منصة الكترونية اسمها يونيكوم في مداس المرحلة التمهيدية التابعة لنا.
تضم منصة يونيكوم جميع وثائق مدارس المرحلة التمهيدية ومخططات أنشطتها .بالنسبة لك كحامل لحق الحضانة فإنك
تتعرف على المعلومات الموجودة في يونيكوم عن طريق تطبيق يونيكوم فاميلي .Unikum Familj
عن طريق تطبيق يونيكوم فاميلي بإمكانك أن تقوم بصفتك حامل لحق الحضانة وبكل سهولة بمتابعة أنشطة مدرسة
المرحلة التمهيدية والمشاركة فيها في حياة طفلك اليومية وتطور الطفل والتعلّم في مدرسة المرحلة التمهيدية – عن طريق
كل من الهاتف الجوال وجهاز الكومبيوتر .ستعثر في يونيكوم على الوثائق والمعلومات من مدرسة المرحلة التمهيدية
وأيضا حجز محادثات التطوير.
بإمكانك استخدام يونيكوم عن طريق كل من التطبيق يونيكوم فاميلي  Unikum Familjأو عن طريق تسجيل الدخول في
موقع يونيكوم  Unikomعلى شبكة اإلنترنت:
Länk till Unikums hemsida
بإمكانك أن تقوم هناك بتنزيل التطبيق والبدء باستخدام يونيكوم فاميلي Unikum Familj

قم بالخطوات التالية
الخطوة 1
تقوم بتنزيل تطبيق يونيكوم  Unikumهنا:
رابط أب ستور لحاملي حق الحضانة الذين يستخدمون اآليفون
Länk till Appstore för vårdnadshavare med iPhone
•
رابط قوقل بالي لحاملي حق الحضانة الذين يستخدمون األندرويد
Länk till Google Play för vårdnadshavare med Android
•
هذا التطبيق مجاني.
بإمكانك أيضا تسجيل الدخول عن طريق موقع يونيكوم على شبكة اإلنترنت:
رابط يؤدي إلى موقع يونيكوم على شبكة اإلنترنت
•

Länk till Unikums hemsida

الخطوة 2
يتم تسجيل الدخول عن طريق :إن هذا يعتمد على حل تسجيل الدخول الذي اختارته البلدية .إما عن طريق الهوية البنكية
للجوال  Mobilt BankIDأو عن طريق اسم المستخدم  användarnamnورمز سري  ،lösenأي نفس الحل المستخدم
لتسجيل الدخول في موقع يونيكوم "العادي".
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لكي ال تفوتك معلومات مهمة فيجب أن تقوم بصفتك حامل حق الحضانة بتسجيل الدخول في يونيكوم فاميلي والموافقة
على شروط االستخدام  användarvillkorenوأيضا التدقيق على صحة عنوان البريد االلكتروني الخاص بك.
فيلم عن كيفية البدء باستخدام يونيكوم

إجابات على أسئلة معتادة عن يونيكوم
من يساعدني في حالة حدوث مشكالت ويقوم باإلجابة على أسئلتي؟
إجابة :راجع مدرسة المرحلة التمهيدية وسيقدمون لك المساعدة.
هل تتوفر يونيكوم بلغات مختلفة؟
إجابة :تتوفر يونيكوم باللغتين السويدية واالنجليزية
هل بإمكاني تقديم تقارير الغياب ووضع الجدول الزمني في يونيكوم؟
إجابة :ال .تقوم بعمل ذلك في تمبوس Tempus

