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 Hjärntorgetيارنتورييت سيحل مكان  Vklass ي كالسڤ

. فيما يلي معلومات  Vklassإلى ڤي كالس   Hjärntorgetفي شهر أغسطس سيتم استبدال  يارنتورييت 

 مهمة للتالميذ ، الطالب أو حاملي حق الحضانة حول كيفية استخدامه. 

 ستتمكن عن طريق ڤي كالس بمتابعة تطور المعرفة والحضور وتنفيذ محادثات التطوير والتواصل مع المدرسة. 

للعمل في الحصة الدراسية بنفس الطريقة التي كنا   Google Classroomسنستمر باستخدام قوقل كالس روم 

 .Vklass إلى ڤي كالس  Hjärntorgetنتبعها في السابق، وحتى بعد االنتقال من يارنتورييت 

 2022فصل الخريف  Vklassڤي كالس تسجيل الدخول في  

  .Vklass ڤي كالس . بإمكانك تنزيل.Vklass ڤي كالسعند بدء فصل الخريف بإمكانك تسجيل الدخول واستعمال 

 www.vklass.se.أو الدخول عن طريق الموقع   Google Playوقوقل بالي  App Storeمن آب ستور 

عن طريق التطبيق أو الوب اختر أوال التنظيم المدون تحت  Vklass ڤي كالسعندما تسجل الدخول في 

Göteborgs stad UBF بعد ذلك قم باختيار حامل حق الحضانة .Logga in med Göteborgs 

Stad EID يسجل التلميذ الدخول باستخدام حسابه المدرسي   اوسجل الدخول باستخدام الهوية البنكية بينم

 المعتاد. 

حق الحضانة من إرسال واستقبال اإلشعارات الشخصية من المدرسة فمن المهم أن   لكي تتمكن بصفتك حامل

. سّجل أيضا رقم  Vklas ڤي كالستقوم بتدوين عنوان بريدك االلكتروني أول مرة تسل فيها الدخول في 

 التلميذ.في حالة غياب اس ام اس( )هاتفك الجوال لكي تتمكن من استقبال إشعارات هاتفية قصيرة 

 يونيو )حزيران(  30التواصل ابتداء من 

.   Hjärntorgetيارنتورييت يونيو )حزيران( لن يتمكن التالميذ وأولياء المور من الدخول في   30ابتداء من 

إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع المدرسة قبل بداية فصل الخريف فنوصيك استعمال البيد االلكتروني أو 

 على معلومات التواصل في موقع المدرسة على شبكة االنترنت. الهاتف. ستعثر 

 

 

http://www.vklass.se/
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 مواد الدعم والمساندة 

 . .goteborg.seeducVklass. ستجد المزيد من المعلومات عن تسجيل الدخول والفعاليات والدعم على الموقع

 هل توجد لديك أسئلة؟ 

 التواصل مع المدرسة. إذا كانت توجد لديك أسئلة أو استفسارت فال تتوانى عن 

https://sites.google.com/educ.goteborg.se/digital-kompetens/gemensamma-verktyg/vklass/vklass-elev-vh

