 Dexterبرای مدارس ابتدایی
حساب برای والدین و مسئولین

ژوئن 2016
در  Dexterچه چیزی را می توانید ببینید و چه کاری می توانید انجام دهید؟
شما به عنوان والدین یا مسئول می توانید به  Dexterوارد شوید که یک سرویس الکترونیکی است که به شما امکان می دهد
اطالعات مهمی را درباره آموزش کودکتان ارائه کرده و دریافت کنید .می توانید غیبت یا بیماری فرزندتان را مستقیما ً از طریق
کامپیوتر گزارش کنید .همچنین می توانید گزارش مربوط به حضور و غیاب کودکتان و نمرات آنها را ببینید و نامه های هفتگی و
سایر موارد را بخوانید.
اگر الزم است غیبت فرزندتان را گزارش کنید ،به عنوان والدین یا قیم می توانید مستقیما ً در  Dexterیا برنامه  Dexterدر تلفن
هوشمند ،این کار را انجام دهید.
چطور می توانید به  Dexterدسترسی داشته باشید؟
برای ورود به  ، Dexterالزم است حسابی داشته باشید متشکل از نام کاربری و رمز عبور .وقتی کودکتان برای اولین بار در مدرسه
حضور پیدا می کند ،یک نام کاربری و رمز عبور دریافت خواهید کرد.
می توانید از طریق  https://ostersund.dexter-ist.comبه  Dexterوارد شوید.
اطالعات حسابتان را به صورت ایمن حفظ کنید
اگر اطالعات ورود به سیستم را گم کردید ،با مسئول مدرسه کودکتان تماس بگیرید .جزئیات را به آدرس ثبت شده تان ارسال خواهند
کرد.
قانون محافظت از اطالعات ()Personuppgiftslagen، PUL
اطالعات مربوط به والدین و مسئولین از سوابق شهرداری  Östersundاز طریق مقامات مالیاتی سوئد ،Skatteverket ،دریافت
می شود .اگر یکی از والدین یا قیم ها در شهرداری دیگری زندگی می کند ،بعضی مواقع الزم است اطالعات را از پایگاه داده
بزرگتری دریافت کنیم تا کل سوئد را شامل شود .سوابق مربوط به دانش آموزانی که هویت آنها محافظت شده است به صورت دستی
رسیدگی می شود و در  Dexterقابل مشاهده نخواهد بود.
مسئولی نگهداری اطالعات شخصی در شهرداری /Östersundبخش مراقبت از کودکان و آموزش ،Håkan Edlund ،مسئول
 ،ITبخش مراقبت از کودکان و آموزش.
شماره تلفن46 (0)63 14 30 00+ :
ایمیلhakan.edlund@ostersund.se :
خطاهای احتمالی
بعضی مواقع در سال مثالً در طول تابستان که سال تحصیلی را تغییر می دهیم ،کالس های جدید ،گروه ها و جدول های زمانی را
تنظیم می کنیم ،بعضی از اطالعات ممکن است اشتباه شوند .همچنین ممکن است سیستم را برای مدت زمان کوتاهی خاموش کنیم.
اطالعات موجود در این زمینه را از قبل ارائه خواهیم کرد.
می توانید این اطالعات و راهنمای کاربر مربوط به  Dexterرا به چند زبان در آدرس زیر دریافت کنید:
http://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola/dexter.html

