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 معلومات ألولياء األمور 

 الذين لديهم أطفال في مرحلة روضة األطفال
 

 الوثائق التربوية الرقمية في بلدية بولناس

 

 

ينبغي أن ينصب االهتمام األكبر داخل رياض األطفال 

على نمو الطفل وتعليمه. والبد من متابعة جميع األنشطة 

وتوثيقها باستمرار، حتى يتسنى لنا تحليل ما نقوم به 

وتقييمه. وتساعدنا هذه التقييمات في ضمان أن أنشطة 

 رياض األطفال تغطي جميع إمكانات نمو الطفل. 

طفال في بلدية بولناس، يتم القيام بذلك وداخل رياض األ

وهي أداة  Unikumبصورة رقمية، باستخدام منصة 

معلومات مستندة إلى الشبكة. فإذا كنت أحد تكنولوجيا 

أولياء األمور، فسيكون بوسعك اآلن متابعة أنشطة 

روضة األطفال، باإلضافة إلى متابعة نمو طفلك وتعلميه. 

 Unikumل منصة سوف يستخدم موظف روضة األطفا

 للتواصل معكم )أولياء األمور(. 

 األسئلة الشائعة واإلجابة عنها

 ؟Unikumما المقصود بمنصة 

Unikum  هي منصة رقمية تحتوي على مساحة )على

 ،والقوائم الغذائية ،سبيل المثال( للرسائل األسبوعية

والمالحظات والوثائق  ،وتقييمات األطفال ،والجداول

اليومية في صورة مدخالت مدونة حول األنشطة 

الخاصة بهم في روضة األطفال. ستتعرف من خاللها 

أيًضا على كيفية ارتباط األنشطة بالمنهج الدراسي 

لروضة األطفال، أي ما نخطط للقيام به في مرحلة 

روضة األطفال.  يمكنك متابعة طفلك واستعراض ما 

عة روضة األطفال، من خالل الصور تقوم به مجمو

 والوثائق والمالحظات. 

كالمعتاد، سوف تتلقى المعلومات شفهيًا عند الذهاب 

بالطفل إلى روضة األطفال وعند أخده منها. وعند 

، وقراءة Unikumالرجوع إلى المنزل، يمكنك استخدام 

المعلومات واستعراض الصور والتعرف على تجربة 

 به معه من خالل الطفل نفسه.  الطفل وما تم القيام

 من سيطلع على المعلومات الخاصة بي وبطفلي؟

بصفتك ولي أمر أحد األطفال، يمكنك التعّرف على 

األطفال اآلخرين بالمجموعة الخاصة بطفلك والتعرف 

على ذويهم، كما يمكنك الحصول على معلومات حول 

 المجموعة بالكامل.

ن عن مجموعة أولياء األمور والمعلمون المسؤولو

على وثائق  باالطالعاألطفال هم الوحيدون المخولون 

تعلم الطفل ونموه داخل روضة األطفال. وال يمكن ألي 

من أولياء األمور االطالع على الوثائق المتعلقة بنمو 

 وتعلم أي طفل آخر.

ال يمكن ألي شخص االطالع على الوثائق الموجودة في 

Unikum  إال إذا كان مصرًحا له بذلك. ولذا، ال يجوز لك

نسخ أي صور أو وثائق أو مشاركتها أو استخدامها في 



أي سياق آخر، على سبيل المثال عبر وسائل التواصل 

 . Instagramأو  Facebookاالجتماعي مثل 

 هل يتم تخزين المعلومات بصورة آمنة؟

يتم إرسال المعلومات عبر اإلنترنت في شكل مشفر، 

تماًما كما هو الحال مع المعامالت المصرفية التي تتم 

 عبر اإلنترنت. 

يجب على جميع أولياء األمور استخدام الهوية 

 لتسجيل الدخول. BankIDاإللكترونية/ 

توجد الخوادم التي تُخزن بها المعلومات في مراكز 

ايتها بصورة جيدة. تتم متابعة معالجة يتم رصدها وحم

األنظمة على مدار الساعة بواسطة معالجين محترفين 

ويتم دعم المعلومات طوال الوقت. تتم حماية األنظمة 

 بواسطة جدران الحماية النارية.

 لماذا يتم استخدام أرقام الهوية الشخصية؟

إن السبب في استخدام أرقام الهوية الشخصية هو أن 

ة يُعدان من أهم المتطلبات، تماًما كما األمن والخصوصي

هو الحال بالنسبة لخدمات اإلنترنت الخاصة بالبنوك أو 

 شركات التأمين االجتماعي، على سبيل المثال. 

وفي الوقت الحالي يتم استخدام أرقام الهوية الشخصية 

في جميع رياض األطفال والمدارس الموجودة بالدولة 

بجميع رياض األطفال  لتحديد الطالب الذين يلتحقون

 والمدارس، وكذلك لتحديد

أولياء األمور بصورة صحيحة. ويلزم تقديم رقم الهوية 

الشخصية لضمان أن المعلومات المتعلقة بالطفل تخص 

 ولي األمر الصحيح.

 

ستتضمن  Unikumوحيث إن المعلومات الموجودة في 

معلومات شخصية، فإنه يتوجب على بلدية بولناس 

االمتثال لقانون البيانات الشخصية، وعما قريب، االمتثال 

 أيًضا بقانون حماية البيانات الجديد.

 

 كم تبلغ مدة تخزين الوثائق الخاصة بطفلي؟

سيتم االحتفاظ بالوثائق الخاصة بطفلك طوال فترة 

ك الطفل لروضة تواجده بروضة األطفال. عند تر

 األطفال الموجودة داخل

 البلدية، فسيحمل معه الوثائق الخاصة به.

 

 هل يلزم تقديم موافقة؟

هي األداة التي اختارتها بلدية بولناس  Unikumنظًرا ألن 

لتوثيق تعلم جميع األطفال برياض األطفال، فإنه ال يلزم 

 أولياء األمور تقديم أي موافقة على ذلك.  ونحن نستخدم

 حاليًا أداة رقمية وليس أوراقًا وأقالًما كالسابق. 

سيقوم المعلمون بإضافة صور لطفلك في الوثائق 

الخاصة به. ورغم ذلك، فإنه يلزم تقديم موافقة في حالة 

الرغبة في إضافة صور لطفلك ضمن وثائق المجموعة 

الخاصة برياض األطفال، والتي يمكن لجميع أولياء 

بالمجموعة االطالع عليها. يتم تقديم األمور الموجودين 

الموافقة من خالل نموذج لدى موظف روضة األطفال 

حول المقاطع الصوتية واألفالم والصور التي سيتم 

إضافتها عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت 

 والمعلومات المطبوعة.

 أمور البد من معرفتها

 الوثائق العامة

الوثائق العامة. ووفقًا لمبدأ تُعد الوثائق التربوية ضمن 

اطالع الجمهور على الوثائق الرسمية، فإنه يمكن طلب 

الوثائق العامة الموجودة بأي بلدية. وإذا طلب أي شخص 

الحصول على وثائق تربوية، فستتم مراجعة المعلومات 

السرية وحذف المعلومات الحساسة، إن ُوجدت، قبل 

 تقديم أي وثائق.

 

 

 ةالمعلومات الحساس

يتولى موظف روضة األطفال كتابة الوثائق التربوية. 

ويجب أال تتضمن المعلومات المكتوبة بهذه الوثائق على 

 أي معلومات حساسة. 

المعلومات الهامة الموجودة في حقول  -المعنى واآلداب 

 "النص الحر"!

قد تحتوي الوثائق الرقمية على حقول "نص حر". ويجب 

على أوصاف أو تقييمات  أال تحتوي حقول النص الحر

للخصائص الشخصية لألفراد. وال يُسمح كذلك باستخدام 

التصريحات الهجومية. وهذا ينطبق على جميع 

أو غيرها من أدوات العمل  Unikumمستخدمي منصة 

 الرقمية.

 

 المعلومات األخرى



إذا كانت لديك أية استفسارات أخرى تتعلق بالوثائق 

وظف أو مدير روضة التربوية، يمكنك االتصال بم

 األطفال الموجود بها طفلك.

 لنبدأ اآلن!

باستخدام جهاز  Unikumيمكنك الوصول إلى منصة 

الكمبيوتر الخاص بك أو باستخدام التطبيق المخصص 

 للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

   /https://start.unikum.netانتقل إلى الموقع اإللكتروني 

على الهاتف الذكي أو  Unikumأو قم بتحميل تطبيق 

الكمبيوتر اللوحي. بمجرد الوصول، اختر 'تسجيل 

(، ثم Andra sätt att logga inالدخول بطريقة أخرى' )

(. ثم قم بعد ذلك Bollnäs kommunحدد 'بلدية بولناس' )

للجهاز  BankIDأو  BankIDبتسجيل الدخول باستخدام 

المحمول. عند قيام المعلمين في مجموعة روضة األطفال 

المتواجد بها طفلك بتحميل أي شيء ذو صلة بالطفل أو 

 ولي األمر، سوف تتلقى إخطاًرا بذلك في التطبيق.

يمكنك االطالع على المزيد عبر الموقع اإللكتروني 

twww.unikum.ne  شاهد األفالم المعلوماتية واقرأ ،

تعليقات أولياء األمور حول هذه األداة في رياض 

 األطفال األخرى. 

يمكنك العثور على معلومات الدعم واألفالم المعلوماتية 

وغير ذلك الكثير عبر موقعنا اإللكتروني: 

llnas.se/index.php/unikumhttp://www.bo    

 نأمل أن تحظى بوقت مثمر باستخدام هذه األداة الجديدة!
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