Persiska
 Unikumیونیکوم یک پورتال یادگیری است که پیش دبستانی در حال حاضر برای برنامه ریزی ،اسناد و مکالمات
استفاده می کند .در این صفحه در مورد اینکه  Unikumچه چیزی است و نحوه استفاده چگونه است اطالعات پیدا
خواهید کرد.

Unikum familjخانواده اونیکوم
در ترم پاییز  2020شروع به معرفی سکویی به نام  Unikumدر پیش دبستانی هایمان کردیم Unikum .دارای
مستندات پیش دبستانی ها و برنامه ریزی فعالیت ها است .شما به عنوان سرپرست از طریق برنامه Familj
 Unikumبه اطالعات در  Unikumدسترسی خواهید داشت.
از طریق خانواده اونیکوم  ،Unikum famijشما به عنوان سرپرست به راحتی می توانید فعالیت های پیش دبستانی
و زندگی روزمره کودک خود ،رشد و یادگیری در پیش دبستانی  -هر دو از طریق تلفن همراه و کامپیوتر دنبال و
اشتراک کنید .در  Unikumشما اسناد ،اطالعات از پیش دبستانی را پیدا می کنید و جلسه انکشاف درسی را رزرو
کنید.
 Unikumرا می توان هر دو از طریق برنامه  Unikum Familjخانواده اونیکوم و یا با ورود به وب سایت
 Unikumاستفاده شود:
Unikum

لینک به وب سایت

شما هم اکنون می توانید برنامه را دانلود کنید و شروع به استفاده از خانواده اونیکوم Unikum Family /کنید.

این گونه انجام دهید
مرحله اول
برنامه خانواده اونیکوم را  Unikum Familjرا در اینجا دانلود کنید:
•
•

لینک به  Appstoreبرای سرپرست همراه با آی فون
لینک به گوگل پلی  Google Playبرای سرپرست همراه با آندروید

برنامه رایگان است.
شما همچنین می توانید از طریق صفحه وب سایت  Unikumوارد شوید:
•

لینک به وب سایت

Unikum

مرحله 2
ورود به سیستم توسط :بستگی به راه حل ورود به سیستم انتخاب شده توسط شهرداری دارد .یا از طریق موبایل بانک
آی دی  BankIDو یا با نام کاربردی UserName /و رمز عبور  ،به این معنی که حل ورود به همان "شکل عادی"
.Unikum
برای اینکه اطالعات مهم را از دست ندهید ،شما به عنوان سرپرست باید وارد خانواده Unikum Familj /شوید و با
شرایط استفاده موافقت کنید و بررسی کنید که آدرس ایمیل شما درست است.

ویدیو در باره شروع بکار بردن از اونیکوم Unikum
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پاسخ به سواالتی که اغلب در مورد  Unikumپرسیده می شود
چه کسی در صورت مشکالت به من کمک می کند و به سواالت پاسخ می دهد؟
پاسخ :به پیش دبستانی خود مراجعه کنید و آنها به شما کمک خواهند کرد.
آیا  Unikumبه زبان های مختلف در دسترس است؟
پاسخ :خانواده  Unikum Familjبه زبان های سوئدی و انگلیسی در دسترس است.
آیا می توانم غیبت ها را گزارش کنم و برنامه را به  Unikumاضافه کنم؟
پاسخ :نه ،شما این کار را در تمپس  Tempusانجام می دهید

