 Dexterللمدارس االبتدائية
حساب ألولياء األمور واألوصياء

يونيو 6102
ما الذي يمكنك رؤيته والقيام به في Dexter؟
كأحد أولياء األمور أو األوصياء ،يمكنك تسجيل الدخول إلى  ،Dexterوهي خدمة إلكترونية تتيح لك إمكانية إعطاء المعلومات المهمة
حول تعليم طفلك وتلقيها .يمكنك اإلبالغ عن غياب طفلك أو مرضه من جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرة .يمكنك أيضًا رؤية سجل
حضور طفلك ،ودرجاته ،كما يمكنك قراءة الرسائل األسبوعية ،وغير ذلك.
إذا كنت بحاجة إلى اإلبالغ عن غياب طفلك ،كأحد أولياء األمور أو األوصياء ،يمكنك القيام بذلك مباشرة في  Dexterأو في تطبيق
 Dexterللهواتف الذكية.
كيف يمكنك تسجيل الدخول إلى Dexter؟
لتسجيل الدخول إلى  ،Dexterفأنت تحتاج إلى حساب يتكون من اسم مستخدم وكلمة مرور .ستحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور
من مدرستك عندما يبدأ طفلك في الذهاب إلى المدرسة أوالً.
يمكنك تسجيل الدخول إلى  Dexterعبر .https://ostersund.dexter-ist.com
حافظ على أمان معلومات حسابك
إذا فقدت معلومات تسجيل الدخول ،فتواصل مع مدير مدرسة طفلك .سيقومون بإرسال البيانات إلى عنوانك المسجل.
قانون حماية البيانات ()Personuppgiftslagen, PUL
يتم استخالص المعلومات حول أولياء األمور واألوصياء من سجالت بلدية أوسترسوند عن طريق مصلحة الضرائب السويدية
( .)Skatteverketإذا كان أحد أولياء األمور أو األوصياء يعيش في بلدية مختلفة ،نحتاج في بعض األحيان إلى استخالص المعلومات
من قاعدة بيانات أكبر ،تغطي السويد بالكامل .يتم التعامل مع سجالت التالميذ الذين تكون هويتهم محمية يدويًا وال يمكن رؤيتها في
.Dexter
مسؤول البيانات الشخصية في بلدية أوسترسوند/قسم رعاية وتعليم األطفال هو هوكان إدلوند ،خبير تكنولوجيا المعلومات ،قسم رعاية
وتعليم األطفال.
الهاتف+12 )1(20 01 01 11 :
البريد اإللكترونيhakan.edlund@ostersund.se :
التماس العذر لألخطاء المحتملة
يمكن أحيا ًنا في بعض أوقات السنة ،على سبيل المثال ،خالل الصيف عندما نقوم بتغيير العام الدراسي ،وإنشاء الفصول والمجموعات
وجداول الحصص الجديدة ،أن تكون بعض المعلومات غير صحيحة .ربما نحتاج أي ً
ضا إلى إغالق النظام لفترات وجيزة .سنوفر لك
المعلومات حول ذلك مقدمًا.
يمكنك تنزيل هذه المعلومات وأدلة المستخدم لـ  Dexterبعدة لغات على:
http://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola/dexter.html

