 Dexterبرای سرپرستان
 Dexterچیست؟
 Dexterسیستمی برای ارتباط بین مدارس و خانه است .حجم زیادی از اطالعاتی که به
صورت طبیعی در دفتر مدرسه یافت می شود ،به صورت آنالین در دسترس قرار می گیرند.
سرپرست دانش آموزان در مدارس اجباری شهرداری  Östersundنیز یک حساب  Dexterدریافت خواهد کرد .بعد از
ورود به سیستم شما می توانید اطالعات عمومی درباره مدرسه و اطالعات تخصصی راجع به فرزند خود را مشاهده
کنید .سیستم توسط افراد مختلف در سمت های مختلف و سطوح متفاوت مسئولیتی مدیریت می شود تا شما بتوانید
فقط به اطالعاتی دسترسی داشته باشید که به طور خاص مربوط به شماست.

کارهایی که می توانید در انجام دهید
•
•
•
•
•

ارسال اطالعیه بیماری
نمایش برنامه زمانی
نمایش خالصه غیبت
نمایش اسناد در رابطه با پیشرفت در دروس
نمایش لیست کالس ،فهرست کارمندان و غیره.

ورود
می توانید از آدرس زیر به سیستم  Dexterوارد شوید( .همچنین
پیوند در  ostersund.seدر دسترس است)
ostersund.dexter-ist.com
لطفًا نام کاربری و رمز ورودی را که برای شما فرستاده شده است،
وارد کنید .بعد از ورود ،میانبُرهایی را در خصوص حوزه اداری روی
دسکتاپ مشاهده می کنید و در منوی کرکره ای شما می توانید انتخاب کنید که برای کدام کودک می خواهید اطالعیه
بیماری صادر کنید یا برنامه زمانی را مشاهده کنید.

قانون محافظت از اطالعات ()Personuppgiftslagen, PUL
 Dexterاطالعات را برای ثبت نام دانش آموزان از سیستم مدرسه نمایش می دهد .اطالعاتی را ثبت می کند که
مدرسه برای اعمال مدیریت خود به آن نیاز دارد ،مثل آدرس ،فهرست نمرات و سرپرستان.

کارمند محافظت از داده ها در بخش «مدیریت
آموزشی و کودکان» و مسئول ثبت نام دانش آموز
و سیستم:
مارتین وستین 063-14 30 00 ،است

اطالعیه غیبت
غیبت را هم می توان به صورت آنالین در  Dexterگزارش
کرد و هم از طریق برنامه گوشی تلفن همراه  .Dexterبرای
ارسال اطالعیه بیماری ،شما فقط می توانید دلیل اعالم شده

برای غیبت و تاریخ آن را انتخاب کنید و روی ذخیره ( )Sparaکلیک کنید و ناظر و معلم می توانند ببینند که دانش آموز در
آن روز غیبت موجه داشته است.

همچنین می توانید برای بخشی از روز اعالم غیبت کنید.
اگر به صورت اتفاقی ثبت نام نادرستی انجام دادید ،می توانید ثبت نام را تا زمانی که معلم درسی را ثبت نکرده است ،لغو کنید.

جزئیات تماس
می توانید با کلیک بر روی پروفایل من ( )Min Profilو تغییر جزئیات تماس
( )Ändra kontaktuppgifterدر منو ،شماره تلفن و ایمیل خود را تغییر دهید.
شماره تلفن همراه برای عملکرد اطالع رسانی از طریق پیام کوتاه در
خصوص غیبت غیر موجه بسیار مهم است.
جزئیات آدرس از سامانه ثبت نام ملی بدست خواهد آمد و نمی توان آن را
مستقیمًا در  Dexterتغییر داد.
همچنین می توانید انتخاب کنید که در صورت اینکه فرزند شما غیبت غیرموجه
در درسی داشت ،از چه طریقی به شما اطالع رسانی شود.

تغییر رمز عبور
وقتی به سیستم  Dexterوارد شدید می توانید رمز عبور را
تغییر دهید .گزینه پروفایل من ( >Min Profil) -پروفایل من
( )Min Profilرا در منو تغییر دهید .حتما رمزی با حداقل 6
کاراکتر که متشکل از حروف و ارقام باشد را انتخاب کنید.
در برنامه  Dexterبرای غیبت از  ä ،åیا  öاستفاده نکنید،
زیرا این نویسه ها مورد تأیید نیستند.
در عین حال ،تاریخ آزاد را برای غیبت تنظیم کنید .با این کار می
توانید به غیبت های گذشته تان نگاه کنید و به جای هفته های
ثابت ،غیبتتان را در تاریخ هایی خاص تنظیم کنید.

مستند سازی قضاوت و مکالمه
 Dexterشامل مستندسازی کلی تمامی دروس و جلسات مالقات والدین و معلم است .مستندسازی در سراسر سال
های اجباری مدرسه کودک ذخیره می شود .شما به عنوان سرپرست می توانید به اطالعاتی که کارشناسان آموزش و

پرورش در هر زمانی منتشر می کنند ،دسترسی داشته باشید .برای دسترسی به مستندسازی  ،در منو ،جلسه اولیاء-
مربیان ( )Utvecklingssamtalرا انتخاب کنید .در اینجا می توانید مستندسازی قضاوت و مکالمه Omdöme & ( CS
 )samtalsdokumentation GRرا ببینید.
الزم است روی ورود به سیستم کلیک کنید تا بتوانید
به مستندسازی ادامه دهید .به جزئیات اضافی برای
ورود به سیستم احتیاج نخواهید داشت.

سایر سئواالت
ذخیره سازی اطالعات نادرست
در هنگام آغاز به کار مدارس ،بروز ماندن با همه تغییراتی که قرار است رخ دهد کار مشکلی است ،بنابراین امیدواریم که
شما از اشتباهات احتمالی در آغاز این دوره چشم پوشی کنید.

پشتیبانی
اگر قادر نیستید که مشکالت مربوط به  Dexterرا حل کنید ،لطفًا با دفتر مدرسه تماس بگیرید که بعدًا به شما رسیدگی خواهند کرد.

رمز عبورم را گم کرده ام
با دفتر مدرسه تماس بگیرید ،آنها جزئیات را برای شما با پست (به آدرس ثبت شده سامانه ملی) می فرستند.

