Education

www.lineducation.se

ت
معلوما� برای رسپرستان
- Pluttra
ن
دبستا�
ابزار مدارک و معلومات پیش
ن
ن
 Pluttraتوسط  Lin Educationبرای پیش دبستا� ها طراحی شده است Pluttra .یک پلتفورم با استعمال آسان برای پیش دبستا� ها است تا مدارک و معلومات را با
م�ل ش�یک سازند .مدارک ممکن است بشمول نوشته ،عکس ،فایل ت
رسپرستان در ن ز
صو� و ویدیو شود .از آنجا که  Pluttraبه پلتفورم خایص نیاز ندارد ،آنرا در تلیفون
هوشمند ،کامپيوتر تابلت و کامپيوتر میتوان استعمال کرد.
ت
ن
دبستا� ها و رسپرستان در ن ز
 Pluttraاین پتانسیل را دارد تا ارتباط ی ن
لحظا� از روز طفلتان در پیش
م�ل را بهبود دهد .شما بحیث یک رسپرست میتوانید
ب� پیش
ن
ت
ن
دبستا� را ببینید و ی ز
ن� نظرات معلمان در رابطه با کار تعلیما� پیش دبستا� را بشنوید .شما همچنان پیامهای مهم را دریافت میکنید و این فرصت را دارید تا در
ز
تقویم گروهی ین� عضو شوید.
مهم استکه شما بحیث رسپرست هنگام استعمال  Pluttraحس اطمینان داشته باشید .رصف شما به مدارک طفلتان ت
دس�یس دارید .امنيت اولویت اول در Pluttra
ن
ن
دبستا� و شما بحیث رسپرست قابل ت
است  -هر ی ز
دس�یس است.
دبستا� شن� میشود متعلق به آنهاست و رصف برای کارکنان پیش
چ�ی که توسط پیش
شیوه ایجاد حساب شخیص خویش
ن
دبستا� یک دعوتنامه به آدرس ايميل شما روان میکند
•پیش
•باالی پیوند در دعوتنامه کلیک کنید
•معلومات خویش را وارد کرده و یک رمزعبور اختیار کنید
•سپس باالی نماد  Pluttraکلیک کنید
•مرحله بعدی دانلود کردن برنامه رسپرست است
برنامه Pluttra
شما برنامه را از  Google Playبرای  Androidو از  AppStoreبرای  iOSدانلود کرده میتوانید .این برنامه ن
مجا� است .با استفاده از رمزعبوری که هنگام ایجاد حساب
شخیص خویش ی ن
تع� کردید ،وارد برنامه شوید.
آشنا� ت
ها� را تهیه کرده ایم که اینجا دیده میتوانید_https://www.youtube.com/playlist?list=PLyyf2 :
بیش�  ،Pluttraفلم ی
برای ی
lH9nwcdzU9oWlseeavVpVOs1vi0
ن
پشتیبا� Pluttra
ن
تیم پشتيبا�  Pluttraبه لسان سوئدی و انگلییس صحبت میکنند.
ساعات کاری :روزهای هفته ی ن
ب� ساعت  08:00و 17:00
ایمیلproduktsupport@lineducation.se :
تلیفون10 63 209-10)0( 46+ :
امنيت در Pluttra
ذخ�ه میشود.
سوئدن
در
دیتا
و
شود
ی
م
تهیه
پشتیبان
نسخه
Pluttra
از
شب
هر
استند.
Glesys
و
PIN
ما
رسور
ارائه دهنده گان
ی
ن
دبستا� و  Lin Educationامضا شده است که سازگاری با قانون دیتای شخیص سوئدی را ی ن
یک قرارداد ی ن
تضم� مینماید .امضای این قرارداد بشمول قرارداد
ب� پیش
ن
ن
ز
تع� شده توسط مقامات مسئول پروسس میکنیم.
تضم� میکند که ما دیتای شخیص را مطابق با الزامات ی
پروسس دیتا ین� میشود .این قرارداد ی
ورود به سیستم توسط  SSLحفاظت میشود که همسطح حفاظت مورد استفاده توسط بانک ها و تجارت ت
ان� تن� است تا از رمزعبورها و دیتای حساس حفاظت شود.
ن
ن
ن
دبستا� قابل ت
هر ی ز
دبستا� حق مالکیت تمامی محتوای خود در
دس�یس است .پیش
دبستا� در  Pluttraشن� می کند رصف توسط مدیر و معلمان پیش
چ�ی که پیش
ن
ت
ت
ن
 ،Pluttraیع� نوشته ،عکس ،ویدیو و فایل صو� را دارد .مدارک اطفال رصف برای استفاده کننده گا� قابل دس�یس است که وارد برنامه شده اند و به گروه وصل
ن� قابل ت
استند و برای رسپرست طفل ی ز
پیگ�ی کنند مطابق با رضایتنامه رسپرست،
دس�یس است .یک لیست ارجاع رسیع این کار را برای معلمان گروه آسان میکند تا ی
عکس�داری از کدام اطفال مجاز است.
ب
عر� ،فاریس ،دری و سومایل .معلومات ت
بیش� به لسان سوئدی در آدرس ذیل میرس استhttp:// :
این معلومات به لسان های ذیل میرس است :سوئدی ،انگلییس ،ب
www.lineducation.se/pluttra

