
 

 
 

 

می شود.    V-klassجایگزین برنامھ  وی کالس  Tieto Eduبرنامھ تیوتو ایدو   
 

نییت شهرداری (کمون)   9از  ا�ست ما برنامه  وی کالس را با برنامه تیوتو جا�گ��ن � کن�م. در صفحه ان�ت
https://kommun.vetlanda.se/edu      رهنمود استفادە از این برنامه موجود است. این صفحه در

 قابل ترجمه � باشد.   .Google Translateبرنامه  

�د. آنها مقررات   Bank IDا�ر شما به دال�� برنامه  الزم  را ندار�د الزم است با مدرسه خود تماس بگ�ی
 . برای استفادە از این برنامه را دارند 

نییت شهرداری  شما � توان�د مینوی غذا ف حاال در صفحه ان�ت ی  مدارس و پ�ش د�ستان ها را از همنی
 مشاهدە کن�د.   https://kommun.vetlanda.se/skolmat(کمون) 

 

 

 Tieto Eduبارگزاری  برنامھ 
 

بارگذاری کرد.  با     App Storeو�ا   Google Playبرنامه  تیو تو ا�دو را  � توان بصورت را�گان از  
Bank ID  برر� کن�د که   وارد س�ستم ش��د. در صورت�که برنامه تیوتوا�دو را پ�دا نکرد�د Google 

Play   سوئد تنظ�م شدە باشد. کشور شما روی 

 _________________________________ ________________________________  

 

 گذارش غ�ابت 

 گذارش � کن�د.    Tieto Eduا�ست از ط��ق برنامه  9شما به صفت ��رست غ�ابت فرزند تان را از  

� به  Tieto Eduدر صورت�که شما امکانات استفادە از برنامه  تلفن همراە نداشته   Bank IDو�ا دس�ت
 باش�د در آنصورت برای گذارش غ�ابت به مدرسه ازتلفن استفادە کن�د. 

 پ�ام ها 

 از ط��ق برنامه 
�
انجام � شود. شما به صفت ��رست    Tieto Eduپ�ام های کتیب به مدرسه عموما

ف  ف پ�ام ارسال و�ا در�افت کن�د.    Tieto Eduاز ط��ق دا�ش آموز � توان�د به صورت مطمنئ  برای معلمنی

 

 اخبار 

شما تمام اخبار و معلومات های مدرسه را �  مدرسه معلومات عمو� را در صفحه اخبار � ن��سد و 
ما شما ن� توان�د به آنها جواب  ادر�افت کن�د.  (Nyheter)ز�ر گ��نه اخبار  Tieto Eduتوان�د از برنامه 

 بده�د. 

 

https://kommun.vetlanda.se/tieto
https://kommun.vetlanda.se/skolmat


 

 Utvecklingssamtalتعین وقت برای جلسھ ارتقای ظرفیت شاگرد ویا 
را در برنامه   مختلف   نزد�ک شود معلم مسؤل اوقاتزمایف که وقت جلسه ارتقای ظرف�ت دا�ش آموز  

شدە و وقت   Tieto Eduشما به صفت ��رست دا�ش آموز وارد برنامه ی  تیوتو ا�دو � گذارد. 
ف � کن�د. ساعایت را که شما برای جلسه انتخاب  مناسب را برای جلسه ارتقای ظرف�ت فرزند تان تعینی

 ن دادە ن� شود. کرد�د قفل شدە و برای د�گران امکان انتخاب آ

 درخواست مرخ� 

د.  زمان�که شما درخواست مرخ�   Tieto Eduدرخواست مرخ� از ط��ق برنامه  برای  صورت � گ�ی
ف چند ��رست ، ��رست دو� به شکل خودکار پ�ام درخواست   دا�ش آموز � کن�د در صورت داشنت
مرخ� را در�افت � کند. در صورت�که ��رست دو� مخالف مرخ� دا�ش آموز باشد قبل از اینکه  

د برای دو روز وقت دارد تا رضا�ت و �ا عد م رضا�ت مدرسه در مورد مرخ� دا�ش آموز تصم�� بگ�ی
 . بود)مانند گذشته قابل تطبیق که مقررات  (همان خود را ب�ان کند. 

 ثبت غ�ابت  –مرکز فعال�ت های فوق برنامه 

ساعات دخول و خروج کودک  �شکل د�جیتال  Fritidshem کارمندان مرکز فعال�ت های فوق برنامه 
شدە و ز�ر گ��نه    Tieto Eduشما به این مرکز را ثبت � کنند.  همچنان شما هم � توان�د وارد برنامه 

 آنرا برر� کن�د.     Schemaöversiktو    (Barnschema)های برنامه کودک 

 

 غ�ابت  –مرکز فعال�ت های فوق برنامه 

گذارش � ده�د ، گذارش شما     Tieto Eduزمان�که به صفت ��رست  دا�ش آموزغ�ابت را در برنامه 
ف قابل مشاهدە � باشد.    Fritidshem برای کارمندان مرکز فعال�ت های فوق برنامه   شما ن�از   برانبنا  ن�ی

 ندار�د.   Fritidshemبه تلفن  جدا�انه به 

 


	برنامه تیوتو ایدو Tieto Edu جایگزین برنامه  وی کلاس V-klass  می شود.
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