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این اطالعات برای شما که رسپرست کودیک در دوره پیش دبستان هستید ،در نظر گرفته شده است.

در ماه اوت ما رشوع به استفاده از  Unikumخواهیم کرد
در آغاز ترم پایی ،تمام پیش دبستان های کمون در کمون یوته بوری از ابزار دیجیتال  Unikumاستفاده
خواهند کرد .این بدان معناست که  Unikumجایگزین  Hjärntorgetیم شود که امروزه بسیاری از
پیش دبستان ها از آن استفاده یم کنند.

( Unikumیونیکوم) چیست؟
 Unikumیک ابزار دیجیتال است که در پیش دبستان استفاده یم شود و بر یادگیی ،مستند سازی و
کیفیت کار دوره پیش دبستان تمرکز دارد .در یونیکوم ،شما به عنوان یک رسپرست ،از چگونگ رشد و
یادگیی فرزندتان آگاه یم شوید .در اینجا شما همچنی اطالعات مهم و مستمری را از پیش دبستان
فرزندتان دریافت یم کنید.

چرا  Hjärntorgetرا جایگزین یم کنیم؟
 Unikumبرای رسپرستان کودکان و کارکنان ما سیستیم ساده تر و آسان تر است و فرصت های بهیی برای
ارتباط ،پیگیی و مشارکت فراهم یم کند.

 Hjärntorgetدر  30ژوئن بسته یم شود
در  30ژوئن Hjärntorget ،بسته یم شود و شما به عنوان یک رسپرست دیگر نیم توانید وارد آن شوید .در
 ،Hjärntorgetممکن است اطالعان در مورد فرزند شما ،مانند تصاویر یا اسناد وجود داشته باشد .اگر
یمخواهید چیی را خودتان ذخیه کنید ،باید قبل از بسته شدن  Hjärntorgetاین کار را انجام دهید .در اینجا
یم توانید درباره نحوه ذخیه عکس ها و اسناد از  Hjärntorgetاطالعات بیشیی کسب کنید .دستورالعمل
ها را در  goteborg.se/forskolaدر زیر برگه  Förskola och familjedaghem/Hjärntorgetخواهید
یافت.
اگر امروز پیش دبستان فرزندتان از  Hjärntorgetاستفاده نیمکند ،چیی برای شما بعنوان رسپرست
وجود ندارد که بخواهید آن را ذخیه کنید .اگر مطمی نیستید ،با کارکنان پیش دبستان فرزندتان صحبت
کنید.
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اسناد عمویم
تمام اسناد موجود در  Hjärntorgetاسناد عمویم هستند .طبق قانون بایگان ،اسناد عمویم باید توسط
اداره پیش دبستان ذخیه شوند.
هر گونه اسناد موجود در مورد فرزند شما در  Hjärntorgetدر یک آرشیو دیجیتال ذخیه یم شود .فقط
شما که رسپرست او هستید حق دریافت این اطالعات را دارید .اسناد برای همیشه در بایگان خواهد بود ،به
طوری که کودکان یم توانند با افزایش سن به اطالعات شخیص خود دسییس داشته باشند.

آیا سوایل دارید؟
در فصل بهار و تابستان اطالعات بیشیی از پیش دبستان فرزندتان دریافت خواهید کرد .اگر پیش دبستان
از  Hjärntorgetاستفاده یم کند ،اطالعان را در آنجا خواهید یافت .همچنی یمتوانید در بخش «تازه ها
در پیش دبستان» در وبسایت  goteborg.se/forskolaاطالعات بیشیی کسب کنید.
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