 Dexterألولياء األمور
ما المقصود بـ Dexter؟
يعد  Dexterنظامًا للتواصل بين المدارس والمنازل .تم جعل جزء كبير من
المعلومات التي توجد عادة في مكتب المدرسة متوفر عبر اإلنترنت.
سيحصل أولياء أمور التالميذ في مدارس  Östersund Municipalityاإللزامية على حساب في  .Dexterبعد تسجيل
الدخول إلى النظام ،يمكنك عرض معلومات عامة حول المدرسة ومعلومات محددة عن طفلك .تتم إدارة النظام من
خالل أدوار ومستويات مختلفة من المصادقة حتى ال يمكنك الوصول إال إلى المعلومات ذات الصلة بك تحديدًا.

ما الذي يمكنك القيام به في Dexter
•
•
•
•
•

إرسال إخطار مرض
عرض الجدول
عرض ملخص الغياب
عرض الوثائق المتعلقة بالتطوير في المواد
عرض قائمة الفصول ،وقائمة الموظفين ،وما إلى ذلك

تسجيل الدخول
يمكنك تسجيل الدخول إلى  Dexterعبر العنوان التالي( .الرابط
متاح أيضًا على )ostersund.se
ostersund.dexter-ist.com
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة إليك .بعد تسجيل
الدخول ،سوف ترى اختصارات على سطح المكتب للمنطقة
اإلدارية وفي القائمة المنسدلة ويمكنك اختيار ألي طفل تريد إرسال إخطار مرض أو عرض الجدول.

إخطار بالغياب
يمكن اإلبالغ عن الغياب إما عبر اإلنترنت في  Dexterبعد
تسجيل الدخول او من خالل تطبيق الهاتف المحمول.Dexter ،
بالنسبة إلرسال إخطار عن مرض ،ما عليك سوى تحديد سبب
الغياب المبلغ عنه والتاريخ والنقر فوق حفظ ( )Sparaويمكن
للمرشد والمدرس الخاص بالتلميذ معرفة أن التلميذ لديه غياب
صالح لهذا اليوم.

لديك الخيار في التبليغ عن الغياب لجزء من اليوم.
في حالة قيامك بالتسجيل بشكل غير صحيح ،يمكنك حذف التسجيل طالما لم يقم المدرس بتسجيل الدرس بعد.

تفاصيل جهات االتصال
يمكنك تغيير رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني من خالل النقر فوق ملف تعريفي
( )Min Profilوتغيير تفاصيل جهات االتصال ( )Ändra kontaktuppgifterفي القائمة.
يعد رقم الهاتف المحمول مهم بشكل خاص لوظائف اإلخطارات عبر الـ SMS
للغياب غير المرخص.
يتم الحصول على تفاصيل العنوان من التسجيل الوطني وال يمكن تغييرها مباشرة في
.Dexter
كما يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن يتم إخطارك إذا كان لدى طفلك غياب غير
مرخص من أحد الدروس وطريقة اإلخطار.

تغيير كلمة المرور
يمكنك تغيير كلمة المرور عند تسجيل دخولك إلى  .Dexterحدد ملف تعريفي
( >Min Profil) -ملف تعريفي ( )Min Profilفي القائمة .اختر كلمة
مرور تتكون من  6أحرف على األقل تحتوي على حروف وأرقام
على السواء .ال تستخدم äأو åأو  öفي تطبيق الغياب Dexter
ألنهما من األحرف غير المقبولة.
وفي الوقت نفسه ،قم بإعداد "طريقة عرض حرة للتاريخ"
خاصة بالغياب .هذا يتيح لك النظر إلى غيابك بأثر رجعي وتعيين
حاالت غيابك بين تواريخ محددة بدال ً من أسابيع ثابتة.

وثائق الحكم والحوار
يحتوي  Dexterعلى الوثائق الشاملة لجميع المواد واجتماعات اآلباء والمدرسين .يتم حفظ الوثائق خالل سنوات
الدراسة اإللزامية للطفل .بصفتك ولي أمر ،يمكنك الوصول إلى المعلومات التي ينشرها العلماء التربويين في أي وقت.

للوصول إلى الوثائق  ،حدد اجتماع اآلباء والمدرسين ( )Utvecklingssamtalفي القائمة .ستجد هنا وثائق الحكم
والحوار & CS (Omdöme
.)samtalsdokumentation GR
تحتاج إلى النقر فوق تسجيل الدخول من أجل المتاعة
إلى الوثائق .ال يتطلب األمر منك أي تفاصيل تسجيل
دخول إضافية.

أسئلة أخرى
التحفظ على التفاصيل غير صحيحة
عندما تبدأ المدرسة ،يكون غالبًا من الصعب البقاء قيد التحديث بجميع التغييرات التي بصدد الحدوث ،لذلك ،نتمنى أن تلقي
نظرة عامة على أية معلومات غير صحيحة خالل بداية الفترة.

الدعم
إذا كنت غير قادر على حل أية مشكالت ذات صلة بنظام  ،Dexterفيرجى االتصال بمكتب المدرسة والذي سيشير عليك
بالمزيد.

فقدان كلمة المرور
اتصل بمكتب المدرسة وسوف يرسلون لك التفاصيل بالبريد (على عنوان التسجيل الوطني).

