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العنوانInfomentor.se :

تسجيل الدخول
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إلى أولياء أمور الطالب الكرام،
موقع "املعلومات التوجيهية "Infomentor
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اسم املستخدم

بإمكان أولياء األمور اإلطالع على البيانات واملعلومات
املتعلق ـة بس ــير عم ــل وأحـوال أوالدهم الـدراســية وعلى كثـير
من األمور واملواضيع التي تخصهم.
بعد قراءة هذه الرسالة يمكنكم الدخول إلى املوقع حسب
ما هو موضح لكم في الرسالة األخرى باللغة السويدية.
عنوان املوقعwww.infomentor.se :
هناك يتم الدخول باسم املستخدم وكلمة السر املخصصة
(تحصلون عليها من إدارة املدرسة).
نلفت انتباهك ــم بأنــه باإلمكـ ــان تغي ــير كلم ــة السر إن شئتم
ذلك مباشرة بعد دخولكم أول مرة ً
علما بأن هذه
املعلومات هي غاية في األهمية وينبغي املحافظة عليها من
الضياع أو النسيان ،وفي حال حصول هذا يمكنكم
اإلتصال بإدارة املدرسة لطلب املساعدة.
من املعلومات التي يمكنكم اإلطالع عليها في املوقع على
سبيل املثال :برنامج حصص الطالب ،والتخطيط األسبوعي
لكل مادة ومعلمة ،ونتائج امتحانات الطالب وتقييمهم
الدراس ي ،ومالحظات حول نشاط وسلوك الطالب.
كما يمكنكم التواصل مع املعلمين عن طريق اإليميل في أي
وقت وكذلك التبليغ عن الغياب.

كلمة السر
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Al-Salamahskolan

2018-09-01

Elev: Nilsson, Axel
Nilsson, Lisa
Bennetsväg 42 lgh 1201
213 66 Malmö

Tillgång till InfoMentor
Bifogat till detta brev är användarnamn och lösenord som ger tillgång till
InfoMentor P.O.D.B:s familjewebb. Du hittar systemet på www.infomentor.se .
Observera att du kan ändra ditt lösenord efter att du loggat in i systemet.

Om ni tappar bort lösenordet ska du kontakta skolans (IT sektionen) för att få
hjälp.
Var rädd om ditt lösenord och låna aldrig ut din inloggning till någon annan. Det är
viktigt att inte spara lösenordet i datorn eller på något annat ställe där någon
obehörig kan se det. Om lösenordet nedan visas som ****** betyder det att det
är ändrat av användaren.

Följande är ett exempel:

Användarnamn: nilsson15
Lösenord: 3c27Bjy646

Observera att lösenordet måste vara exakt rätt även vad gäller stora och små
bokstäver.
Ziad Hasbini
Rektor / Al-Salamahskolan

