
 االهالي االعزاء

ي  UNI-Login .UNI-Loginكل اولياء االمور لالطفال بمدارس بلدية سكاندبورج يجب عليهم ان يكون لديهم 
ون  عبارة عن مفتاح و اثبات شخصي االلكتر

ونية للمدارس.   حيث يعطيكم امكانية االطالع عىل البوابة االلكتر

 

ي يجب ان استخدم 
؟ UNI-Loginمت  ي  الخاص ب 

ي مدارس بلدية سكاندبورج, يجب ان تستخدموا 
 
ونية المدرسية:  UNI-Loginكاولياء امور ولديكم طفل ف  لكي تدخلوا و تستطيعوا متابعة البوابة االلكتر

ا( -  مدخل االهالي ) االنتر

  ي هذا التطبيق يجب عليك استخدام
 
: ف ي المرة االول. وبعد ذلك  UNI-Loginالتطبيق الخاص باالهالي

 
ارقام ككود, حيث  4ختيار يتم اف

ي حالة عدم تمكنك من استخدام التطبيق الخاص  UNI-Loginعندما تستخدم التطبيق كل مرة. وهناك امكانية ان تستخدم تستخدمهم 
 
ف

 باالهالي للمدرسة. 

 عن طريق استخدام موقع المدرسة:  -

  ي يجب عليك كل مرة استخدام
ون  ي موقع المدرسة االلكتر

 
 . UNI-Loginف

 

ي  -
 minuddannelse.dkموقع دراستر

  يمكنك الدخول من خاللUNI-Login   او NemID 

ا الخاص باالهالي و االطالع عىل الخطط و االنشطة لو المدرسة انته - ي عن طريق االنتر
ة لموقع دراستر : يمكنك دخول مباشر ت من تطبيق االهالي

 منها. 

 

 SFOتابلويكس ال  -

 ي ال
 
-UNIيمكنك دخول و استخدام ال  sfoweb.dk. من خالل SFOلكي تتطلع عىل انشطة  SFO بعض المدارس تستخدم تابلويكس ف

Login  اوNemID . 

 الخاص بك UNI-Loginاخذت ال 

. 201821.10. خالل مدة اقصاها  Login-UNIو وكتابة اسم المستخدم و كلمة الرس. نحن نطلب ان تفعلوا و ال   Login-UNIيجب عليك تفعيل ال 

)الفيديو من خالل  https://www.youtube.com/watch?v=rEnws93BvPU خطوات او مشاهدة الفيديو  6اع ال يجب عليكم االطالع و اتب

 بلدية اوغوس(. 

 

ي حالة وجود مشاكل عند استخدام ال 
 
 : UNI-loginف

 لكي تتلقر المساعدة.  رسة طفلكتواصل مع مدعليك اليجب  UNI-loginواجهت مشاكل عند استخدام 

ي حالة نسيان الكود الخاص بك. يجب عليك اتباع ن
 
اول فس الخطوات السابقة مثل تذكر, انك من الممكن ان تاخذ كلمة مستخدم او كلمة ش جديدة ف

 مرة. 

 

 

 الخاص بك:  UNI-loginاخذت ال 

 عند اول مرة NemIDتذكر ان يكون معك ال 

. اختيار استخدام  .1 ا الخاص باالهالي  . UNI-Loginالذهاب الي صفحة المدرسة و اختيار ال االنتر

ي صورة  .2
 
 . UNI-Loginbilledeاختيار مرب  ع نسيت اسم المستخدم او الكود ف

 . NemIDاختيار الدخول عن طريق ال  .3

4. NemID . 

 كتابة اسم المستخدم و اختيار كلمة الرس الجديدة.  .5

ا الخاص باالهالي يجب عليك استخدام اسم المستخدم السابق و كلمة الرس الىلي تم UNI-Loginاالن انت اخذت  .6 . المرة القادمة تدخل االنتر

ي حالة شعورك بمشكلة عليك التواصل مع مكتب المدرسة. 
 
 اختيارها. ف

http://minuddannelse.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=rEnws93BvPU

