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 ستر ألولياء األموركد
 ؟ Dexterو دكستر ما ه

التي تتواجد الكثير من المعلومات   في دكستر  توفرت صل ما بين المدرسة والمنزل. لتواام لإن دكستر هو نظ

 . ارة المدرسةدعادة في مكتب إ

  دية أوسترسوندبل ساسية فيمدرسة المرحلة ال  في  الذي يمارس الدراسة ميذحق حضانة التل  يحصل حامل

شاهدة معلومات عامة عن مكانك مبإ يصبح ستردكبعد تسجيل الدخول في دكستر.  على حساب في نظام

أشكال تأهيل  رة على النظام من قبل أدوار مختلفة وتتم السيطصة بأطفالك. المدرسة وأيضا معلومات خا

 مختلفة بحيث ال يمكن أن ترى سوى المور التي تتعلق بك.

 ؟ سترفي دكيمكن أن يفعل المرء  اماذ

 مرضالتبليغ عن ال •

 الدراسي مشاهدة الجدول  •

 حاالت الغياب  ملخصشاهدة م •

 المستخدمين وأمور أخرى  الئحة أسماء  تالميذ الصف، أسماء  مشاهدة الئحة •

 ل الدخوليكيفية تسج

ابط  عبر الر BankIDكستر باستخدام الهوية البنكية دتقوم بتسجيل الدخول في 
ist.com-ostersund.dexter.  على الموقع ابط دكستر روتعثر على بإمكانك أيضا أن 

www.ostersund.se 

 användarnamnمستخدم باستخدام اسم المكانك تسجيل الدخول فبإبنكية  إذا لم يكن يوجد لديك هوية 

 في مدرسة طفلك. اإلداري  ى المسؤوللدمعلومات الحساب  تحجز. lösenord وكلمة السر 

.  تؤدي إلى الجزء اإلداري على "سطح المكتب"طرق مختصرة على بعد أن تسجل الدخول ستعثر 

ستقوم بالتبليغ عن   / التي من أطفالك الذي واحد / واحدة ث تقوم باختيار أيفي الئحة البح

  د مشاهدة الجدول المدرسي له / لها.ضها أو تريمر/مرضه

https://ostersund.dexter-ist.com/
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زء اإلداري طرق مختصرة تؤدي إلى الج المكتب مع . سطح1ورة الص  

 التبليغ عن الغياب 
ستر على الهاتف كدترنت أو عن طريق تطبيق  ة اإلن قوم بالتبليغ عن الغياب إما عن طريق دكستر على شبكت 

كسبب.   Frånvaroanmälanمن بالغ الغياب حتى في حاالت التبليغ عن المرض عليك االختيار الجوال. 

. عندها يمكن أن يرى مربي الصف ومدرسي التلميذ Sparaاحفظ واضغط على البدء واالنتهاء  أذكر تاريخ

 اليوم. ذلك اآلخرين أن التلميذ غائب بعذر شرعي خالل 

 

. قم بتسجيل الغياب الذي تم التبليغ عنه2الصورة   

 يكون أحدك طالما لم ذل مسحم. إذا قمت بعمل تسجيل خاطئ فيمكن أن ت من اليوء يمكن التبليغ عن الغياب لجز

 سجل ذلك في حصته. قد لحق و المدرسين 

 

 معلومات التواصل 

ستر. على العكس منذ بك بيانات العنوان من سجل الحوال المدنية وال يمكن تغييرها مباشرة في دكيتم جلب 

مة واختيار  وان البريد االلكتروني عن طريق الدخول في القائ عن م بنفسك بتغيير رقم الهاتف وويمكن أن تق

 .”. Ändra kontaktuppgifterمن ثم اضغط على تغيير معلومات التواصل و  Min profilبروفيلي 
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 Mina kontaktuppgifterمعلومات التواصل معي العنوان  يد االلكتروني تحتر. تغيير رقم الهاتف وعنوان الب3الصورة         

  طفلك بصورة غير شرعية عن أحد الحصصب بإمكانك أيضا اختيار متى وكيف سيتم تبليغك عن غيا

. الدراسية  

 

التبليغ. إعدادات 4الصورة   

م رسالة هاتفية قصيرة  ستالتمكن من الكي ت دا أن يكون رقم الهاتف الجوال صحيحا بالنسبة لك  من المهم ج

 . رة غير شرعية)اس ام اس( عن الغياب بصو

 مة السرتغيير كل

 روفيليختيار ب قم بادكستر.  نظام عندما تكون قد سجل دخولك فيتغيير كلمة السر بإمكانك أن تختار بنفسك 

Min Profil لي ب بروف بكتابة تبع ذلكافي الالئحة و Min Profil  تغيير كلمة السر  زر اضغط على  ثم

Ändra lösenord .كل من الحروف والرقام.  ىوأن تحتوي عل زرمو  6ة السر بحيث ال تقل عن اختر كلم

 كرموز في تطبيق دكستر للغياب. النها غير موافق عليها  öأو   äو  åال تستخدم الحروف  
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النظر وقت الحق  عندما تقرر فيعرض حر لتاريخ معين عن الغياب. تقوم بذلك  باختيارفي الوقت نفسه قم 

 بنفسك بدال من أسابيع ثابتة.عة تواريخ تقررها موريخ سابق أو بمجتاصورة ب  على معلومات الغياب

 

Bild 1. Ändra lösenord och ställ in fri datumvisning för frånvaro. 

 بنود أخرى

 مات الخاطئة تحفظ فيما يتعلق بالمعلو

 من المعتاد أن تحصلحيان من الصعب أن نلحق جميع التغيرات التي في أغلب اليكون مدرسة عن بداية ال

 إذا لم يتم عرض كل شيء بصورة صحيحة في الوقت الولي. ك رحابة الصدر من  لذلك نطلب

 الدعم 

في دكستر فبإمكانك التواصل مع مكتب حتمل وجودها م بنفسك بحل المشكالت ال إذا لم يكن بوسعك أن تقوم

  المكان الصحيح. تحويلك إلىب  المدرسة الذي يقوم

 سرهل فقدت كلمة ال
جيل الدخول بها  فبإمكانك تس e-legitimationة كتروني هوية ال / BankID إذا كان يوجد لديك هوية بنكية

 نترنت وال تحتاج إلى أي معلومات أخرى عن الحساب, في دكستر على شبكة اإل

طفلك   في مدرسة اإلداريةول الشؤون سؤمك مراجعة إذا لم يكن يوجد لديك هوية بنكية / هوية الكترونية علي 

 المدنية.  حوالفي سجل الالمسجل  ك دي إلى عنوان كي يتم إرسال كلمة سر جديدة لك عن طريق البريد العال

 GDPRدي بي ار ونية، جي قانون حماية البيانات االلكتر

تاجها بيانات تحيتم في النظام تدوين المدرسة المتعلق بسجل التالميذ.  نظام دكستر البيانات من  يظهر نظام

 السلطة ، مثال معلومات التواصل وكتالوج العالمات. درسة لممارسة الم

 


