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Vklass  جایگزینHjärntorget یم شود 
وع خواهیم کرد. در اینجا یم توانید   Hjärntorgetرا به جای   Vklassاستفاده از اوت در ماه  شر

ی در مورد    و نحوه استفاده از آن بخوانید.  Vklassاطالعات بیشتر
ش آمو شما قادر خواهید بود  Vklassدر  و حضور و غیاب را دنبال کنید، گفتگوهای  زشرشد و گستر

فت تحصییل  را انجام دهید و با مدرسه ارتباط برقرار کنید.  مربوط به پیشر
برای   Google Classroom، ما به همان روش قبیل از Vklassبه   Hjärntorgetحتر پس از تغیتر از 

 کار دریس استفاده خواهیم کرد. 

 شوید  Vklassوارد سیستم  2022ی ترم پایی    از 
ز یم توانید وارد  وع ترم پایتر استفاده کنید. یم توانید برنامه  Vklassو از شوید  Vklassسیستم در شر

Vklass  دانلود کنید یا از طریق  "گوگل پیلیا " و  " اپ استور" از راwww.vklass.se   سیستم وارد
 شوید. 

" را   Göteborgs stad UBFیم شوید، ابتدا سازمان "  Vklassوارد  سایتیا وب اپهنگایم که از طریق 
« را انتخاب  Logga in med Göteborgs Stad EID» کودک گزینه   شپرستسپس انتخاب یم کنید. 

مدرسه  یم شود، در حایل که دانش آموزان با حساب سیستم  وارد  یا شناسه بانک   BankIDیم کند و با 
 یم شوند.  سیستم خود وارد 

یا به مدرسه   برای اینکه شما به عنوان یک شپرست بتوانید از مدرسه پیام های شخیص دریافت کنید 
ز بار که وارد  پیام بفرستید  ز شماره    و یم شوید آدرس ایمیل خود  Vklass، مهم است که اولیر همچنیر

در زمان غیبت دانش  خود را وارد یم کنید یم توانید . وقتر شماره تلفن موبایل موبایل خود را وارد کنید 
 آموز پیامک دریافت کنید. 

 ژوئن   30از  ها  ارتباط
وع فصل    Hjärntorgetژوئن، دانش آموزان و شپرستان دیگر به  30از  یس ندارند. اگر قبل از شر دستر

ز نیاز به تماس با مدرسه دارید، توصیه یم کنیم از ایمیل یا تلفن استفاده کنید. اطالعات تماس را یم   پایتر
 توانید در وبسایت مدرسه پیدا کنید. 

 و وسایل کمیک پشتیبان  فن  
این وبسایت بیابید:  را یم توانید در  فتز  ، عملکردها و پشتیبانز به سیستم  اطالعات بیشتر در مورد ورود 

.goteborg.seeducklass.v   

 پرسشی دارید؟ 
ید. یا موضویع فکر شما را مشغول کرده است  دارید پرسشر اگر   ، یم توانید با مدرسه تماس بگتر

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

