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 معلومات برای سرپرستان 

 با اطفال در کودکستان
 

 ولنسآموزشی دیجیتالی در شهرداری باسناد 

 

 

در کودکستان رشد و آموزش هر طفل باید تحت تمرکز 

باشد. فعالیت ها باید متواتر نظارت و سندبندی شوند، تا 

ما بتوانیم کار های را که میکنیم ارزیابی و بررسی 

نمائیم. ارزیابی ها به ما کمک می کند تا اطمینان 

حاصل کنیم که فعالیت های کودکستان در تمامی 

 همساز باشد.  پتانسیل های رشد کودک

در کودکستان شهرداری بولنس، این کار از طریق 

( اجرا میشود. Unikumپایگاه وبسایت دیجیتالی یونیکم )

اگر شما سرپرست هستید، شما میتوانید فعالیت های 

مکتب را همراه با رشد و آموزش کودک تان پیگیری 

نمایید. کارمندان کودکستان با استفاده از یونیکم با شما 

 در ارتباط میباشند. 

 سوال و جوابهای عمومی

 یونیکم چیست؟

مثالً( یونیکم یک پلت فارم دیجیتالی با فضاها برای )

نامه های هفتگی، منوی غذا، تقسیم اوقات ها، ارزیابی 

های ما و اطفال، تمرکز و سندبندی همه روزه به شکل 

وارد کردن فعالیت های کودکستان در بالگ، میباشد. 

همچنان شما میتوانید ببینید که فعالیت ها چگونه با 

نصاب درسی کودکستان مرتبط است، یعنی پالن ما در 

ستان ها از چی قرار است.  شما میتوانید از تمام کودک

طفل تان پیگیری کنید و از طریق تصاویر، سندبندی ها 

و تفکر و تمرکز ها ببینید که گروه کودکستان چکار 

 میکنند. 

بطور عموم، وقتی که طفل تانرا به مکتب میرسانید و 

میگیرید، اطالعات شفاهی به شما داده میشود. وقتی که 

یتوانید با استفاده از یونیکم، مید، شما به خانه رسید

تصاویر را ببینید و بخوانید، و طفل شما میتواند در باره 

کار های که ما در جریان روز تجربه کردیم به شما 

 بگوید. 

 معلومات در باره من و طفل من را کی میتواند ببیند؟

بحیث سرپرست، شما میتوانید اطفال گروه طفل تانرا 

ید که والدین آنها کی ها هستند، و میتوانید ببینید و بدان

 معلومات مربوط به گروه را دریافت نمایید.

فقط شما بحیث والدین و معلمین مسؤل برای گروه 

اطفال میتوانند سندبندی آموزش و رشد کودک تانرا در 

 اسنادکودکستان ببینید. هیچ یک از والدین نمی توانند 

 رشد و آموزش طفل دیگر را ببیند.

سندبندی در یونیکم فقط برای افراد شناخته شده در نظر 

گرفته شده است. بنابراین، شما نباید از عکس ها یا 

اسناد در سایر زمینه ها مانند رسانه های اجتماعی مثل 

 فیس بوک یا انستاگرام استفاده کنید. 



 آیا معلومات بطور محفوظ ذخیره سازی میشود؟

بر روی انترنت،  هاطالعات به صورت رمزگذاری شد

 نترنتی، ارسال می شود. همانند بانکداری ا

تمام سرپرستان باید برای وارد شدن از شناخت 

 الکترونیکی/ شناسه بانکی استفاده نمایند.

سرورهای که در آن اطالعات ذخیره می شوند، در 

مراکز عملیاتی تحت نظارت و محافظت قرار دارند. 

در تمام وقت  این سیستم ها توسط پرسونل مسلکی

نظارت می شوند و اطالعات به طور مستمر مورد 

حمایت قرار می گیرند. سیستم ها توسط فایروال 

 محافظت می شوند.

چرا از شماره های شناسه خصوصی 

(personnummerاستفاده میشود؟ ) 

الزامات امنیت و حفظ حریم خصوصی مهم است و به 

ستفاده همین دلیل است که شماره شناسه های شخصی ا

می شود، همانطور که برای خدمات انترنتی بانک ها 

 یا آژانس بیمه اجتماعی، برای مثال استفاده می شود. 

شماره شناسه های شخصی در حال حاضر در تمام 

کودکستان ها و مکتاتب کشور مورد استفاده قرار می 

گیرد تا تمام شاگردان کودکستان و مکتب شناخته شده 

 باشند، و

شان هم بدرستی معلوم باشد. شماره شناسه  سرپرستان

شخصی شما ضروری است تا اطمینان حاصل شود که 

 معلومات طفل شما به سرپرست درست ارسال میشود.

 

از آنجا که اطالعات در یونیکم شامل اطالعات شخصی 

است، شهرداری بلولنس باید با قانون داده های شخصی 

(PDA و همچنین به زودی با قانون ) حفاظت از داده

 جدید نیز مطابقت داشته باشد.

 

برای چقدر وقت اسناد در باره طفل من ذخیره سازی 

 میشود؟

تمام اسناد مربوط تا زمانی نگهداری میشود که طفل 

شما در کودکستان است. اگر طفل شما در خود 

 شهرداری کودکستان تبدیل میکند،

 تمام اسناد او همرایش انتقال داده میشود.

 

 ا ضرورت به رضایت است؟آی

چون یونیکم ابزاری است که شهرداری بولنس برای 

سندبندی آموزش و پرورش در کودکستان اطفال 

انتخاب کرده، از طرف شما )سرپرستان( ضرورت به 

رضایت نمی باشد.  حال ما بجای قلم و کاغذ از ابزار 

 دیجیتالی استفاده میکنم. 

اسناد خود طفل تان معلمین تصاویر اطفال تانرا در 

میزنند. اما اگر آنها بخواهند تصاویر اطفال شما را در 

اسناد گروه کودکستان بزنند که تمام والدین میتوانند 

ببینند، در آنصورت شما باید رضایت بدهید. شما 

میتوانید این کار را با کارمندان کودکستان از طریق 

ی یک فورمه برای صدا، فلم و تصاویر در رسانه ها

 اجتماعی، انترنت، و معلومات چاپ شده، اجرا نمایید.

 مهم است بدانید

 اسناد عمومی

سندبندی آموزشی، یک سند عمومی است. مطابق با 

اصول دسترسی عمومی به اسناد رسمی، میتوانید 

تقاضای اسناد عمومی کنید که در شهرداری موجود 

است. اگر کسی تقاضای اسناد آموزشی کند، یک 

فی انجام میشود، اگر معلومات حساس وجود بررسی مخ

 داشته باشد، قبل از دادن سند، آن حذف میگردد.

 

 

 معلومات حساس

اسناد آموزشی توسط کارمندان در کودکستان نوشته 

میشود. چیزی که در اسناد نوشته میشود نباید شامل 

 معلومات حساس باشد. 

معلومات مهم در زمینه های پیام  -مضمون و آداب 

 اد!آز

اسناد دیجیتالی میتواند شامل زمینه های پیام های آزاد 

باشد. زمینه های پیام آزاد نباید شامل توضیحات یا 

ارزیابی رفتار خصوصی یک شخص باشد. همچنین 

بیانیه های مخالف هم اجازه نیست. این برای تمام 

کسانی که از یونیکم یا ابزار دیگر دیجیتالی استفاده 

 ا میباشد.میکنند، قابل اجر

 

 معلومات دیگر

اگر سوالی درمورد اسناد آموزشی دارید، می توانید با 

 کارکنان یا مدیر کودکستان کودک خود تماس بگیرید.

 همین حاال آغاز کنیم!



شما میتوانید از طریق کمپیوتر یا برنامه های سمارت 

 فون و تبلیت ها به یونیکم دسترسی پیدا کنید.

بروید یا برنامه   /https://start.unikum.net به آدرس

یونیکم را در سمارت فون یا تبلیت تان دانلود کنید. 

 Log in another way( ’Andra‘وقتی که رفتید، گزینه 

sätt att logga in و بعد شهرداری بولنس را انتخاب ،)

از شناسه بانکی یا شناسه کنید. بعدا برای وارد شدن 

بانکی موبایل استفاده میکنید. هنگامی که معلمین 

کودکستان چیزی اپلود میکند که بحیث سرپرست طفل 

مربوط به طفل تان میشود، شما یاد داشت آنرا در 

 برنامه دریافت میکنید.

تر در باره این ، شما میتوانید بیش www.unikum.netدر 

بخوانید، فلم های معلوماتی ببینید، و نظریات در باره 

این ابزار از طرف سرپرستان در کودکستانهای دیگر 

 را بخوانید. 

شما میتوانید معلومات همکار، فلم های معلوماتی و چیز 

های دیگر در وبسایت 

http://www.bollnas.se/index.php/unikum   دریافت

 نمایید.  

ما مشتاقانه منتظر یک دوره آموزشی با استفاده از این 

 ابزار هستیم!

https://start.unikum.net/
http://www.unikum.net/
http://www.bollnas.se/index.php/unikum
http://www.bollnas.se/index.php/unikum

