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መዋዕለ ሕጻናት ልጆች ላላቸው
ለአሳዳጊዎች መረጃ
ዲጂታል የትምህርት ሥርዓት ሰነ ድበ Bollnäs Municipality

በቅድመትምህርት ቤት፣ የእያንዳንዱልጅዕድገት እና ትምህርት ትኩረት ሊያገኝ
ይገባል። የምንሰራውን ለመገንዘብእና ለመገምገምእንድንችል፣ እንቅስቃሴዎች
በቀጣይነ ት መቆጣጠር እና ሰነ ድመያዝ አለበት። የቅድመትምህርት ቤት
እንቅስቃሴዎች የልጆችን የዕድገት ብቃት በሙ
ሉየሚችል መሆኑን እንድናረጋግጥ
ይረዳናል።
በ Bollnäs Municipality ቅድመትምህርት ቤት ውስጥ፣ ዌብሳይት መሠረት
ባደረገ ዩኒኩም(Unikum) በተባለውየአይቲ መሳሪያ በኩል፣ በዲጂታል
ይሰራል። አሳዳጊ ከሆኑ፣ ከልጅዎ ዕድገት እና ትምህርት ጎን ለጎን፣ የቅድመ
ትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎችን መከታተል ይችላሉ። የቅድመትምህርት ቤት
ሠራተኞች ከእርስዎ (ከአሳዳጊዎች) ጋር ግንኙነ ት ለማድረግ ዩኒኩም
(Unikum) የተባለውን መሳሪያ ይጠቀማሉ።

የተለመዱጥያቄዎች እና መልሶች
ዩኒኩም(Unikum) ምንድነ ው?
ዩኒኩም(Unikum) ቦታዎችን (ለምሳሌ) ለሳምንታዊ ደብዳቤዎች፣ ለምግብ
ዝርዝር፣ ለቀጠሮ፣ ለእኛ እና ለልጆች ግምገማዎች፣ ከቅድመትምህርት ቤት
እንቅስቃሴዎች በጦማር መልክ ለገቡት አስተያየቶች እና ለዕለት-ተ-ዕለት ሰነ ዶች
ዲጂታል የሆነ መድረክ ነ ው። እንቅስቃሴዎቹ ከቅድመትምህርት ቤት ሥርዓተ
ትምህርት ጋር እንዴት የተያያዙመሆናቸውን፣ በተለይምበቅድመትምህርት ቤት
ውስጥለመስራት እያቀድን ያለውንምነ ገር ይመለከታሉ። ልጅዎን መከታተል እና
የቅድመትምህርት ቤት ቡድን ምን እየሠራእንደሆነ ፣ በሥዕሎች፣ በሰነ ዶች እና
በአስተያዬቶች በኩል ማየት ይችላሉ።
እንደተለመደው፣ ልጅዎን ከቅድመትምህርት ቤት ሲወስዱእና ሲያመጡበቃል
መረጃውን ያገኛሉ። ቤት ሲደርሱ፣ ዩኒኩምን (Unikum) መጠቀም፣ ማንበብእና
ሥዕሎችን ማየት፣ እና ቀን በትምህርት ቤት ውስጥምን እንደሰራን እና እንደ
ተለማመድን ልነ ግርዎት ይችላል።

ስል ልጄእና ስለ እኔ የሚናገረውን መረጃ ማን ያያል?
እንደ አሳዳጊ፣ በልጅዎ ቡድን ውስጥያሉትን ሌሎች ልጆችን እና የልጅዎ የክፍል
ጓደኞች ተንከባካቢዎች ማን እንደሆኑ ማየት የሚችሉሲሆን፣ ለሁሉምቡድን ጠቃሚ
የሆነ መረጃምመቀበል ይችላሉ።
እርስዎ፣ አሳዳጊው፣ እና ለልጆቹ ቡድን ኃላፊ የሆኑት አስተማሪዎች ብቻበቅድመ
ትምህርት ቤት ውስጥየልጅዎን ትምህርት እና ዕድገት ማየት ይችላሉ። የትኛውም
አሳዳጊ ስለሌላ ማንኛውምልጅዕድገት እና ትምህርት ሰነ ዶችን ማየት አይችልም።
በዩኒኩም(Unikum) ውስጥያለ ሰነ ድኃላፊነ ት ላላቸውሰዎች ብቻየታሰበ
ነ ው። ስለዚህ ኮፒ፣ ማጋራት ወይምፎቶዎቹን ወይምሰነ ዶችን በሌሎች አውዶች፣
ማለትምበማኅበራዊ ሚዲያ እንደ ፌስቡክ ወይምኢንስታግራምባሉት ላይ መጠቀም
የለብዎትም።
መረጃውበጥንቃቄ ተቀምጧል?
መረጃውበኢንተርኔት ላይ ሚስጢራዊነ ቱ በተጠበቀ ሁኔታ፣ ልክ እንደ ኢንተርኔት
ባንክ ይላካል።
ሁሉምአሳዳጊዎች ለመግባት የኤሌክትሮኒክስ መታወቂያ/ የባንክ መታወቂያ
ሊኖራቸውይገባል።
መረጃውየተቀመጠበት ሰርቨሮች (servers) በደንብ- ቁጥጥር የሚደረግበት እና
በደንብ- ደኅንነ ቱ በሚጠበቅበት የመስሪያ ማዕከላት ተቀምጠዋል። ሲስተሞቹ
ሥራውን በሚቆጣጠሩ ባለሙ
ያ ሠራተኞች ቁጥጥር የሚደረግበት ሲሆን፣ መረጃውም
በተከታታይነ ት ይያዛል። ሲስተሙ
ምበፋይርዎልስ (firewalls) የተጠበቀ ነ ው።
የግል የመታወቂያ ቁጥሮች (የሰውቁጥር) ጥቅምላይ ይውላል?

ጥበቃ- እና የግል መብት የሚያስፈልጉት ከፍተኛ ሲሆን፣ የግል መታወቂያ ቁጥሮች
ጥቅምላይ የሚውሉትም፣ ልክ ለባንኮች ለውስጥአገልግሎቶች እንደሚውሉወይም
ለማኅበራዊ የዋስትና ኤጄንሲለምሳሌ፡ ጥቅምላይ የሚውሉት ለዚህ ነ ው።
የግል የመታወቂያ ቁጥሮች በሁሉምየአገርቱ የቅድመትምህርት ቤቶች እና ትምህርት
ቤቶች በእያንዳንዱየቅድመትምህርት ቤት እና ትምህርት ቤት የሚከታተሉ
ተማሪዎችን ለመለየት፣ እና ደግሞምአሳዳጊዎችን በትክክል ለማወቅ
አሁን ጥቅምላይ ይውላል። የግል የመታወቂያ ቁጥር በልጅዎ ላይ ያለውመረጃ
ከትክክለኛ አሳዳጊ ጋር እንዲገናኙለማረጋገጥያስፈልጋል።
በዩኒኩም(Unikum) ያለውመረጃ የግል መረጃ ስለያዘ፣ Bollnäs
Municipality በግል መረጃ አዋጅ፣ እና እንዲሁምወዲያውኑ በአዲስ የመረጃ
መከላከያ አዋጅመገዛት አለበት።
የልጄሰነ ዶች ለምን ያህል ጊዜ ይቀመጣል?
በልጅዎ ላይ ያለውሰነ ድልጅዎ በቅድመትምህርት ቤት ውስጥበሚሆንበት ጊዜ
ይወሰዳል። ልጅዎ የቅድመትምህርት
በ Municipality ውስጥከለወጠ፣ የልጅዎ ሰነ ድከእርሱ/እርሷ ጋር ይመጣል።
ስምምነ ት ያስፈልጋል?
ምክንያቱምዩኒኩም(Unikum) Bollnäs Municipality የቅድመ
ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በሙ
ሉየትምህርት ሰነ ዶችን ለማስቀመጥየተመረጠ
መሳሪያ ነ ው፤ ከእርስዎ (ከአሳዳጊ) የስምምነ ት ወረቀት ለዚህ አያስፈልግም።
አሁን ከወረቀት እና ከእስክርብቶ ይልቅ በዲጂታል መሳሪያ ይጠቀማል።

ዲጂታል ሰነ ድነ ጻ የንባብክፍል መስኮች ሊይዝ ይችላል። ነ ጻ የጽሑፍ መስኮች
ገለጻዎችን ወይምየግለሰብየሆነ የሰውነ ት ባሕርይዎችን ግምገማጭምር
አቀርባለሁ። የሚያስቆጣዓረፍተነ ገር ነ ገሮችንምማድረግ ተገቢነ ት አይኖረውም።
ይህ ለእያንዳንዱዩኒኩም(Unikum) ወይምሌላ በዲጂታል የሚሰራ
መሳሪያዎችን የሚጠቀምተግባራዊ ይሆናል።
ሌላ መረጃ
ስለ ማስተማር ዘዴሰነ ዶች ማንኛውምተጨ
ማሪ ጥያቄዎች ካልዎት፣ የልጅዎን የቅድመ
ትምህርት ቤት ሠራተኛን ወይምርዕሰ መምህርን ማግኘት ይችላሉ።

አሁኑኑ ይጀምሩ!
በራስዎ ኮምፒውተር ወይምበስማርት ፎን እና ታብሌት ላይ አፕሊኬሽን በመጫን
ዩኒኩም(Unikum) መጠቀምይችላሉ።
ወደሚቀጥለውአድራሻ ይሂዱhttps://start.unikum.net/ ወይም
የዩኒኩምን (Unikum) አፕሊኬሽን በስማርት ፎንዎ ወይምታብሌትዎ ላይ ይጫኑ
አንድይህን ካደረጉ፣ 'በሌላ መንገድመግባት (‘Log in another way’)
(Andra sätt att logga in) የሚለውን፣ እና ከዚያም‘Bollnäs
Municipality’ (Bollnäs kommun) ይምረጡ። ከዚያምየባንክ
መታወቂያ (BankID) ወይምየሞባይል ባንክ (Mobile BankID)
መታወቂያ በመጠቀምይግቡ። በእርስዎ የቅድመትምህርት ቤት ቡድን ውስጥለእርስዎ
እንደ አሳዳጊ ወይምለልጅዎ ጠቃሚየሆነ ማንኛውን ነ ገር በአስተማሪዎች
ሲጫንልዎ፣ በአፕሊኬሽኑ ውስጥማሳሰቢያ ይወስዳሉ።

አስተማሪዎች በልጅዎ ሰነ ዶች ውስጥየልጆችዎን ፎቶዎችን ይጨ
ምራሉ። ሆኖምግን፣
የልጅዎን ፎቶ በቅድመትምህርት ቤት የቡድን ሰነ ድላይ ለመጨ
መር ከፈለጉ፣ ሁሉም
አሳዳጊዎችን በቡድኑ ውስት ያሉት ሊያዩት የሚችሉትን፤ የእርስዎን ስምምነ ት
መስጠት አለብዎት። ይህን ከቅድመትምህርት ቤት ሠራተኞች ጋር በአንድላይ
በመሆን ለድምጽ ቅጽ፣ ለፊልምእና በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ
ምስሎችን፣ በኢንተርኔት እና የታተሙ
ት መረጃዎች በኩሉሊሠሩ ይችላሉ።

በwww.unikum.net ላይ፣ ስለዚህ ይበልጥማንበብይችላሉ፤ የመረጃ
ፊልሞችን ማየት ይችላሉ፤ ደግሞምበሌላ ቅደመትምህርት ቤት ውስጥበአሳዳጊዎች
ስለዚህ መሳሪያ የተሰጡትን አስተያየቶችን ማንበብይችላሉ።

ማወቅ የሚገባ አስፈላጊውነ ገር

ይህን አዲስ መሳሪያ በመጠቀምየማስተማሪያ ጊዜውን ለማየት እንጓጓለን!

የሕዝብሰነ ድ
የትምህርት ስልት ሰነ ድየሕዝብሰነ ድነ ው። ሕጋዊ ለሆኑ ሰነ ዶችን የሕዝብ
ሰነ ዶችን የመጠቀመመርሖዎች መሰረት፣ በ Municipality ውስጥየሚገኙትን
የሕዝብሰነ ዶችን ለመጠየቅ ይቻላል። ማንምሰውየማስተማር ዘዴሰነ ድን ከጠየቀ፣
ሚስጢራዊነ ቱን የመጠበቅ፣ አሳሳቢለሆኑ መረጃዎች፣ ማንኛውምነ በሩ ማንኛውም
ሰነ ድከማስረከብበፊት መሰረዝ ያለባቸውን ክለሳ ይደረጋል።

ትኩረት የሚሹመረጃዎች
የትምህርት ስልት መረጃ በቅድመትምህርት ቤት ሠራተኛ ይጻፋል። በሰነ ዱላይ
የተጻፈውትኩረት የሚሹመረጃዎችን መያዝ የለባቸው።
ስሜት እና ሥነ ምግባር - በነ ጻ የጽሑፍ ማስተላለፊያ መስኮች ላይ መረጃ በጣም
አስፈላጊ ነ ው።

አጋዥመረጃዎችን፣ መረጃ ሰጪፊልሞችን እና ተጨ
ማሪ በዌብሳይታችን ላይ ማግኘት
ይችላሉ፡ http://www.bollnas.se/index.php/unikum

