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ፕሉትራ- ሓበሬታ ንወለዲ/ኣለይቲ
ሰነዳት ቅድመ-ትምህርቲን መሳርሒ ሓበሬታን

ፕሉትራ ብሊን ኤዱኬሽን (Lin Education) ንቅድመ-ትምህርቲ ዝተዳለወ እዩ። ፕሉትራ ኣብ ገዛ ምስ ወለዲ/ኣለይቲ ሰነዳትን ሓበሬታን ንምክፋልን
ዝጠቅም ምቹእ መድረኽ ። ሰነዳት ከም ጽሑፍ፣ ስእሊ፣ድምጺ፣ከምኡ`ውን ቪዲዮ ከጠቓልል ይኽእል። ፕሉትራ ፍሉይ መድረኽ ስለ ዘየድልዮ፣ ኣብ
ስማርትፎን፣ ታብለት፣ ከምኡ`ውን ኮምፒተር ክትጥቀመሉ ትኽእል።
ፕሉትራ ኣብ መንጎ ቅድመ-ትምህርትን ወለዲን/ኣለይትን ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽ ዘኽእል እዩ። ከም ወላዲ/ኣላዩ፣ ናይ ውሉድካ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ዘሎ
እዋን ክትርእይ ትኽእል፣ ከምኡ`ውን ናይ መምህር ርእይቶ ብዛዕባ ትሕዝቶ ትምህርቲ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ክትሰምዕ ትኽእል። ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትቅበል
ኢኻ ከምኡ`ውን ኣብቲ ናይቲ ጉጅለ ዓውደ ኣዋርሕ ክትምዝገብ ዕድል ክትረክብ ኢኻ።
ንስኻ ከም ወላዲ/ኣላዩ መጠን ብዛዕባ ፕሉትራ ክትተኣማመን ኣገዳሲ እዩ። ንስኻ ንናይ ውሉድካ ሰነዳት ጥራይ ኢኻ ክትርእይ እትኽእል። ኣብ ፕሉትራ
እቲ ዝዓበየ ቀዳምነት ውሕስነት እዩ - ኩሉ በቲ ቅድመ-ትምህርቲ ዝተሓትመ ጽሑፍ ብእኦም እዩ ዝውነን ከምኡ`ውን በቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ
ቅድመ-ትምህርትን ብኣኻ ብወላዲ/ኣላዩ ጥራይ ኢዩ ክርአ ዝኽእል።

ውልቃዊ ኣካውንት ብኸመይ ትኸፍት

•እቲ ቅድመ-ትምህርቲ ናብ ኢመይልካ ናይ ዕድመ መልእኽቲ ይሰደልካ
•ነቲ ናይ ዕድመ መራኸቢ/መላግቦ ጽቐጦ
•ሓበሬታኻ ኣእቱን ፍሉይ ምስጢራዊ ኮድ(ፓስወርድ) ኣዳሉን
•ብድሕሪዚ ናይ ፕሉትራ(Pluttra) ምስሊ ጽቐጥ
•ዝቕጽል ስጉምቲ ነቲ ናይ ወለዲ/ኣለይቲ ኣፕ ምውራድ ወይ ምጽዓን እዩ

ፕሉትራ ኣፕ/ Pluttra app

ነዚ ኣፕ ካብ Google Play ን Android ከምኡ`ውን ካብ AppStore ን iOS ክትጽዕኖ ትኽእል። እቲ ኣፕ ዘይክፈሎ ነጻ እዩ። ውልቃዊ ኣካውንትኻ
ከተዳሉ እንከለኻ እቲ መጀመርታ ዝሃብካዮ ምስጢራዊ ኮድ(ፓስወርድ) ተጠቂምካ ብምእታው ኣዳልዎ።
ዝሓሸ መረዳእታ ናይ ፕሉትራ ንኽህልወካ ፣ ሒደት ፊልምታት ኣዳሊና ኣለና፡ ኣብዚ ክትረኽቦም ትኽእል(ብቋንቋ ሽወደን)፥ https://www.youtube.
com/playlist?list=PLyyf2_lH9nwcdzU9oWlseeavVpVOs1vi0

ደገፍ ፕሉትራ

እቶም ናይ ፕሉትራ ናይ ደገፍ ጉጅለ ቋንቋ ሽወደንን እንግሊሽን ይዛረቡ።

ናይ ስራሕ ሰዓታት፥ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ 08:00 ክሳብ 17:00
ኢመይል፥produktsupport@lineducation.se
ቴሌፎን፥ +46 (0)10-209 63 10

ውሕስነት ኣብ ፕሉትራ

ናይ ኣገልገልትና/ሰርቨርና ኣዐንገልቲ PIN ን Glesys ን እዮም። ፕሉትራ ምሸት ምሸት ነቲ ሓበሬታ ቀዲሑ ናብ ካልእ የስግሮ ከምኡ`ውን ኣብ ሽወደን
እዩ ዝኽዘኖ።
ኣብ መንጎ እዚ ቅድመ-ትምህርትን ኣብ መንጎ ሊን ኤዱኬሽንን ( Lin Education) ምስ ናይ ሽወደን ሕጊ ምሕላው ውልቃዊ ሓበሬታ ( Swedish
Personal Data Act) ከምዝሰማምዑ ዝገልጽ ክታም ኣንቢሮም እዮም። እዚ ናይ ስምምዕ ክታም ስስምዕ ምምስራሕ ሓበሬታ እውን የጠቓልል። እዚ
ስምምዕ ዘረጋግጾ እንተሎ ንሕና ብመሰረት ሕጊ ኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ ብዝምልከቶ ኣካል ዝተዳለወ ሕጊ ከም እንቕየድ እዩ።
ናብ ኣካውንትኻ ምእታው ብSSL ዝተሓለወ እዩ፣ እዚ ድማ ምስ ሓለዋ ብባንክታትን ናይ ኢንተርነት መሸጣ ትካላትን ውሕስነት ፓስወርድን ተነቀፍቲ
ሓበሬታን ዝመሳሰል እዩ።
ዝኾነ ይኹን እዚ ቅድመ-ትምህርቲ ዝሓትሞም ጽሑፋት ክጥቀሙሎም ዝኽእሉ እቲ ሓለቓ መምህርን መማህራንን ናይቲ ቅድመ-ትምህርቲ ጥራይ እዮም።
እቲ ቅድመ-ትምህርቲ ኣብ ፕሉትራ ንዘለዎ ትሕዝቶ ብሙሉኡ መሰል ይውንን፣እዚ ማለት ጽሑፍ፣ቪድዮ፣ ከምኡ`ውን ድምጺ። ንነፍሲ ወከፍ ውሉድ/
ህጻን ዝምልከት ሰነድ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ጉጅለ ዝኣተዉን ዝተራኸቡን ተጠቀምቲ ጥራይ እዮ፣ ከምኡ`ውን ወለዲ/ኣለይቲ ናይቲ ህጻን። እቲ ቅልጡፍ
መወከሲ ዝርዝር ነቶም መማህራን ናይቲ ጉጅለ ኣየናይ ህጻን ብመሰረት ስምምዕ ናይ ወለዲ/ኣለይቲ ስእሊ ንኽሰኣል ከምዝፍቀደሉ ንኽከታተል ቀሊል
ይገብረሉ።
እዚ ሓበሬታ በዞም ዝስዕቡ ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ፥ ሽወደንኛ፣ ኢንግሊሽ፣ዓረብ፣ፋርሲ፣ዳሪ፣ኩርማንድጂ፣ትግርኛ ከምኡ`ውን ሶማሊ። ብቋንቋ ሽወደን
ዝተዳለወ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣሎ፥http://www.lineducation.se/pluttra

