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ت
اطالعا� برای رسپرستان
– Pluttra
ن
ابزار مستندسازی و اطالع ن
دبستا�
رسا� پیش
ن
ن
 Pluttraتوسط  Lin Educationبرای پیشدبستا�ها ارائه شده است Pluttra .یک پلتفرم کاربرپسند برای مقطع پیشدبستا� است که مستندات و اطالعات را با
رسپرستان در خانه به ت
اش�اک میگذارد .مستندات ممکن است شامل ت ن
آنجا� که  Pluttraبه یک پلتفرم خاص نیاز ندارد ،میتوان از
م� ،عکس ،صدا و ویدیو باشد .از ی
آن در تلفنهای هوشمند ،تبلتها و رایانهها استفاده کرد.
ت
ن
 Pluttraدارای پتانسییل برای بهبود ارتباط ی ن
لحظا� را از روز فرزندتان در
دبستا� و رسپرستان در خانه است .شما بهعنوان یک رسپرست ،میتوانید
ب� مدارس پیش
ن
ن
ز
ن
ش
همچن� بازخورد معلمان را در رابطه با کار آموز� پیشدبستا� بشنوید .پیامهای مهمی ین� دریافت خواهید کرد و این فرصت را
دبستا� مشاهده کنید و
مدرسه پیش
ی
ت
دارید تا در تقویم گروهی مش�ک شوید.
الزم است که شما بهعنوان رسپرست نسبت به استفاده از  Pluttraاحساس اطمینان کنید .فقط شما به مستندات فرزندتان ت
دس�یس دارید .امنیت یک اولویت برتر در
ن
ن
دبستا� تعلق دارد و تنها برای کارمندان آن و شما بهعنوان رسپرست در ت
دبستا� ش
دس�س
منت� میشود به خود پیش
 Pluttraاست و هر موردی که توسط مدرسه پیش
قرار دارد.
نحوه ایجاد حساب شخیص
ن
دبستا� یک دعوتنامه به آدرس ایمیل شما ارسال میکند
• پیش
• روی پیوند موجود در دعوتنامه کلیک کنید
• اطالعات خود را درج و یک رمز عبور وارد کنید
• سپس روی نماد  Pluttraکلیک کنید
• مرحله بعدی دانلود برنامه رسپرست است
برنامه Pluttra
میتوانید برنامه را از  Google Playبرای  Androidو از  AppStoreبرای  iOSدانلود کنید .برنامه رایگان است .با استفاده از رمز عبوری که در زمان تنظیم حساب
شخیصتان مشخص کردهاید ،وارد برنامه شوید.
برای شناخت ت
به�  ،Pluttraتعدادی فیلم تهیه کردهایم که میتوانید در اینجا بیابید_https://www.youtube.com/playlist?list=PLyyf2 :
lH9nwcdzU9oWlseeavVpVOs1vi0
ن
پشتیبا� Pluttra
ن
تیم پشتیبا�  Pluttraبه زبان سوئدی و انگلییس صحبت میکند.
ساعات کاری :روزهای هفته ی ن
ب�  ۰۸:۰۰و ۱۷:۰۰
ایمیلproduktsupport@lineducation.se :
تلفن۴۶۰۱۰۲۰۹۶۳۱۰+ :
امنیت در Pluttra
ذخ�ه میشوند.
سوئدی
زبان
به
ها
ه
داد
و
شود
ی
م
تهیه
پشتیبان
نسخه
شب
هر
Pluttra
از
هستند.
Glesys
و
PIN
ما
رسور
ارائهدهندگان
ی
ن
ن
ن
قوان� دادههای شخیص سوئد را ضمانت میکند .امضای توافقنامهها شامل یک
توافقنامهای یب� پیشدبستا� و  Lin Educationامضا شده است که موافقت با ی
ن
توافقنامه پردازش داده ی ز
دبستا� مورد
ن� است .این توافقنامه اطمینان حاصل میکند که ما دادههای شخیص را مطابق با ش�ایط تنظیم شده توسط مقامات مسئول پیش
گ
رسید� قرار میدهیم.
ورود به سیستم با  SSLمحافظت میشود که مشابه با سطح محافظت مورد استفاده توسط بانکها و تجارت ت
الک�ونیک است تا رمزهای عبور و دادههای حساس را
ایمن نگه دارد.
ن
ن
ن
دبستا� و معلمان قابل ت
دبستا� در  Pluttraش
دبستا� این حق را دارد تا همه محتواهای خود
دس�یس است .پیش
منت� میکند ،فقط توسط مدیر پیش
هر موردی که پیش
ت
ن
را در  Pluttraاز جمله م� ،عکس ،ویدیو و صدا حفظ کند .مستندات مربوط به هر کودک فقط برای کاربری که به سیستم وارد شده و به گروه متصل شده است و
ن
برای رسپرست کودک قابل ت
کودکا� را که مطابق با رضایت رسپرستان مجاز به ت ن
گرف� عکس هستند ،برای معلمان گروه
ردیا�
دس�یس است .یک فهرست ارجاع رسیع ،ب
آسان میکند.
سومالیا� .اطالعات ت
این اطالعات به زبانهای زیر در ت
بیش� ی ز
ن� به زبان سوئدی در http://www.
عر� ،فاریس ،دری و
ی
دس�س هستند :سوئدی ،انگلییس ،ب
 lineducation.se/pluttraدر ت
دس�س هستند.

