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Mentor

ً
ً
أهال وسهال مع  Mentorدلیل الطالب

هذا الدليل مخصص لألقارب الذين يستخدمون برنامچ  Mentorلمراقبة األنشطة المدرسية .بإمکان المستخدمی
تسجيل الدخول إىل النظام ،إما من خالل الويب ،أو عن طریق استخدام التطبيق الـ app
ً
ً
ه الجهة المخولة بإجراء
إذا كان لديك أية مشکلة مع ر
البنامج مینتور ,تحقق دائما من مدرسة طفلك أول .المدرسة ي
تغيبات عىل المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب واألقارب .إذا لم تتمكن المدرسة من حل المشكلة أو التصحیح،
فإنها تتصل بمنتور  Mentorوتطلب المساعدة.

دلیىل : Mentor
 -١مینتور
ي
الت تسجلها المدرسة
دلیل أو
األقارب لهم رقعتهم يف مينتور تسىم
رقعت يف مينتور .هناك يمكنك متابعة المعلومات ي
ي
ي
ون
فيما يتعلق بتعليم الطفل .يمكنك تسجيل الدخول إىل المنطقة من خالل الموقع  Mentorاإللكت ي
 www.infomentor.isأو من خالل تطبيق Mentor app

أ -التسجیل من خالل الموقع www.infomentor.is

ً
ً
مستخدما جديدا أو نسيت
انقر فوق " الدخول " اسم المستخدم هو  kennitalaرقم الکینیتاال الخاص بك .إذا كنت
كلمة المرور الخاصة بك  ،فانقر فوق "نسيت  /كلمة المرور الجديدة" وأدخل کینیتاال رقم المعرف الخاص بك .ستتلق
ً
ون الذي سجلته المدرسة يف
ون إىل عنوان ر
بعد ذلك رابطا إلنشاء كلمة مرور جديدة عن طريق ر
التيد اإللكت ي
التيد اإللكت ي
ً
 Mentorإذا كنت موظفا يف مدرسة ومن األقارب  ،فتحتاج أن يكون لديك كلمة مرور منفصلة.
ً
ً
بريدا إلكت ً
التيد قد انتقل إىل
إذا لم تستلم
ونيا يحتوي عل رابط إلنشاء كلمة مرور جديدة  ،فتحقق أوال لمعرفة ما إذا كان ر
ون يف أي مكان  ،فأنت بحاجة إىل
التيد األخرى .إذا لم يتم العثور عل ر
غت الهام أو الزبالة أو علب ر
التيد ر
ر
التيد اإللكت ي
ً
ون الصحيح
االتصال بالمدرسة والتحقق مما إذا كان تسجيلك كأحد األقارب صحيحا  ،وما إذا كان عنوان ر
التيد اإللكت ي
ً
مسجال وإذا تم التحقق من الوصول إىل ) Mentorمالحظة :خطوات كيفية إنشاء كلمة مرور للطالب يف الفقرة ( 4
عند التسجيل ،أي الدخول إىل النظام ألول مرة ُ ،
سيعرض عليك شفرة  PINکلمة مرور  .لديك خيار رفضه وال يزال
الخاصي بك .إذا اختت استعمال الشفرة  PINالخاص
بإمكانك تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
ر
بك  ،فإنك تختار لنفسك شفرة  PINسیة مكونة من أربعة أرقام والذي تستخدمه يف کل مرة عند الدخول إىل النظام.
ب -التسجیل عن طریق التطبیق : app
يمكن تتيل تطبيق  ،Mentor appهوطریق مختص اىل  ، Minn Mentorمن "متجر سامسونج "Google Play
) (Androidأو ) "App Store" (iOSعن طريق كتابة " "Infomentor homeيف مکان البحث .
عند إستعمالك للتطبيق ألول مرة  ،يجب إدخال اسم المستخدم ) (kennitalaوكلمة المرور ومن بعد ذلك يكون التطبيق
ً
مفتوحا .يمكنك الخروج من التطبيق  ،ولكن عليك بعد ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يف المرة القادمة.
إذا لم يكن لديك كلمة مرور لـ  ، Mentorفأنت بحاجة للذهاب إىل صفحة تسجيل عل  www.mentor.is.انقر فوق
ً
بريدا إلكت ً
ونيا عل
نسيت  /كلمة المرور الجديدة وأدخل  kennitalaرقم الخاص بك وقم بالتأكيد .ستتلق بعد ذلك
عت الخطوات.
ستشدك ر
ون المسجل يف المدرسة والذي ر
عنوان ر
التيد اإللكت ي
من المهم أن يحتفظ األقارب بكلمة المرور الخاصة بهم لـ  Minn Mentorألنفسهم وأن يستخدم الطالب كلمة المرور
الخاصة بهم  .يجب أن يؤخذ يف االعتبار أن األقارب يمكنهم أداء بعض اإلجراءات الخاصة مثل تسجيل حاالت الغياب
وبالتاىل من الصوري التأكد من أن كلمة مرور الوالدين تستخدم
الت ال يستطيع األطفال تسجيلها ،
ي
أو التأخر عن المدرسة و ي
فقط من قبلهم.

 -٢اإلعدادات :
بمجرد تسجيل الدخول ألول مرة  ،من المهم أن تقوم بمراجعة اإلعدادات الخاصة بك .إذا قمت بتسجيل الدخول من
خالل موقع الويب  ،فانقر فوق اسمك يف الزاوية اليمت وحدد اإلعدادات  ،ولكن إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام
تغيتات يف أي وقت.
التطبيق  ،فانقر فوق النقاط الثالث يف الزاوية اليمت .يمكن لألقارب مراجعة اإلعدادات وإجراء ر
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حمایة الخصوصيات  -األعدادات
الت تريد أن تكون مرئية
تحت عالمة التبويب الخصوصية  ،يمكنك تحدید المعلومات ي
الت بها
لألقارب اآلخرين يف قائمة جهات االتصال .يتم ذلك عن طريق النقر فوق الحقول ي
التغيتات
األرجوان ويظهر الرقم  .1بمجرد حفظ
يتغت العمود  ،ويتحول إىل اللون
ر
الرقم  0ثم ر
ي
 ،تصبح المعلومات مرئية و مقروءة لآلخرين.
اس/طالب الشعبة  ،فال يمكن
تنبیه! إذا كان اسم القريب ر
غت ي
مرن يف قائمة الفصل الدر ي
عت قائمة جهات االتصال  ، Minn Mentorعل
التيد /إستالم برید ذي الصلة ر
إرسال ر
التيد
سبيل المثال إذا أرسل الوالدان دعوة عيد ميالد لن تصلك أیة رسالة .ال تظهر عناوين ر
ً
التيد فقط.
ون الخاصة باألقارب لآلخرين مطلقا  ،متوفر خيار إرسال ر
اإللكت ي

Tilkynningar í Minn Mentor – stillingar

يتلق األقارب معلومات حول إشعارات  /اإلدخاالت الجديدة يف  Mentorمثل عل سبيل المثال يف التقييم الجديد ،
الواجب المت يىل وسجل الحضور الطالب أو مواعید مقابلة الوالدین وما إىل ذلك من خالل النقر عل الجرس أعل الصفحة
دلیل Minn Mentor
يف مینتور ي
الت يرغبون يف تلقيها من خالل النقر عل مکان اإلشعارات عىل الهاتف يف الـ app
بإمکان الألقارب ر
تعيي اإلشعارات ي
تلق معلومات عنه.
تلق إشعارات  ،فقم بإلغاء ما ال تريد ي
التطبيق أو النقر عل اإلشعارات عىل الويب .إذا كنت ال تريد ي
ً
تلق اإلخطارات  /إشعارات ولكن لم تستقبلها  ،فتحقق من اإلعدادات الداخلية
تنبیه! إذا كان مینتور دلیلک مضبوطا عل ي
لهاتفك للحصول عل اإلشعارات .للقيام بذلك  ،انتقل إىل ) (settingsاإلعدادات عل هاتفك  ،وافتح التطبيق app
وتحقق من إعدادات اإلشعارات ) (notificationsلهذا التطبيق المحدد عل هاتفك.
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من خالل فتح )(notifications
إعدادات اإلشعارات  ،يمكن
الت
للمستخدم تحدید اإلشعارات ي
يريد تلقيها عل سبيل المثال المهام
المتلیة  ،مقابالت الوالدين  ،الحضور
وإلخ.

ً
ر
ً
الت
الحظ أنه إذا كنت مسؤول أو وصیا ألكب من طالب/ة  ،فأنت بحاجة إىل تعيی اإلشعارات ي
تريد تلقيها من أجل كل طفل عىل حدة.

 -٣المبات المتاحة يف دلی يىل مینتور :
دلیل  ، My Mentorتظهر الشاشة عل هیئة المربعات أو ما يسىم "الشبابیک" حيث تتاح للمدرسة الفرصة
يف مینتور ي
ً
الت تضعها
إلدخال معلومات لألقارب .تتحكم المدارس نفسها يف الشباک الذي تختار االحتفاظ به مفتوحا والمعلومات ي
هناك .لذلك  ،قد تختلف صور الشاشة من مدرسة ألخری.
ر
التنامج الموجه  ، Mentorمن خالل النقر عل االسم يف
إذا كان لديك أكت من طفل/ة يف مدرسة يتم فيها استخدام ر
نتىم إليه البيانات .سيتم عرض أسماء األطفال اآلخرين کذلك ،ولك
الجزء العلوي من الشاشة فستى الطفل/ة الذي ی ي
اختيار عرض المعلومات الخاصة لکل طفل/ة من خالل النقر عل االسم.
عت الويب
الت تسىم *موقع العائلة * Family Webال يمكن الوصول إليها إال من خالل التسجيل ر
الحظ أن النافذة ي
(انظر النافذة األرجوانية يف الزاوية اليمت السفلية من الصورة األفقیة).
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لقطة صورة الشاشة لكيفية ظهور دليلي مينتور  My Mentorفي  appالتطبيق وعلى الويب.
 My Mentorفي ا لـ  appالتطبيق

 My Mentorعلی الويب

ً
ر
شيوعا بالتفصيل
األكت
یل ،سيتم رسح الرقعة الرئیسیة  /البیت والعمل خلف الشبابیک
فیما ي

جرس اإلخطار /إشعارات :
ً
ُ
غت المقروءة من المدرسة .الحظ أنه يتم
يظهر الجرس الموجود أعل  My Mentorعددا من اإلشعارات ر
ر
سء هناك جدید،
تلق صوت من الجرس يف نهاية اليوم بسبب اإلخطارات ،ولكن يف ر
كثت من األحيان إذا كان ي
ي
عل سبيل المثال حال تسجيل الحضورأو تقييم جديد
التيد
عت ر
وف ألـ  appالتطبيق  ،عل سبيل المثال .ال يتم إرسالها ر
الحظ أن اإلشعارات تكون مرئية فقط عل الويب ي
ون.
اإللكت ي

مهام ز ز
تحضن بیت :
منلیة/
ر
غت مكتملة  ،جارية
وه مقسمة إىل  3فئات :ر
الت تم تعيينها للطالب  /للمجموعة .ي
هنا يمكنك رؤية الواجبات/المهام ي
غت المكتملة
ومكتملة .من خالل وصول الطالب  ،يمكنه بنفسه اإلشارة إىل أن الواجب قد اكتمل أو نقله من الفئات ر
ً
وجاري التنفيذ إىل مكتمل .يتم أيضا نقل الواجبات إىل مكتمل إذا قام المعلم بتسجيل المهمة المكتملة.
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جدول الدروس :
من خالل نافذة جدول الدروس ،يمكن متابعة جدول الدروس.
األقارب :
أ  -قائمة أسماء الطالب يف الصف
إذا اختار أحد األقارب قائمة الفصل/الشعبة  ،فيمكنه رؤية أسماء جميع الطالب يف الصف( .مالحظة :يمكن للمدارس
ً
اس بأكمله ).يمكن لألقارب إرسال أرسل
أيضا اختيار عرض قائمة بجمیع األسماء ،عل سبيل المثال  ،مجموعة العام الدر ي
ً
ً
بريدا إلكت ً
التيد
ونيا إىل هذه القائمة أو حدد األفراد من القوائم عن طريق تحديد المربعات .ال يرى األقارب أبدا عنوان ر
ً
بريدا إلكت ً
ونيا  ،يتم
التيد إليه .عندما يرسل األقارب
ون لألقارب اآلخرين  ،فقط اسم الشخص الذي يتم إرسال ر
اإللكت ي
ون للمرسل .الحظ أنه إذا اختار أحد األقارب عدم الظهور يف قائمة جهات االتصال  ،فلن يتلق
عرض عنوان ر
التيد اإللكت ي
ون مرسلة إىل الفصل.
رسالة بريد إلكت ي
الموظفي
ب  -قائمة أسماء
ر
ً
يمكن للمدارس أن تقرر ما إذا كان أسماء
الموظفي لديها تکون ظاهرة يف هذه القائمة وأيضا ما إذا كان من الممكن إرسال
ر
للموظفي من خالل هذه القائمة.
رسائل بريد إلكتونية
ر
سجل الحضور :
من خالل فتح هذه النافذة ،ىفمکان األقارب اإلبالغ عن المرض أو حاالت الغياب األخرى .تقرر المدارس نفسها ما إذا كان
من الممكن اإلبالغ عن المرض أو حاالت الغياب األخرى ليوم كامل فقط أو ما إذا كان من الممكن تسجيل حاالت الغياب
ً
ً
إشعارا
تلقائيا
يف الدروس الفردية .تختار بعض المدارس تسجیل أيام كاملة فقط .عند اختيار اليوم بأكمله  ،تتلق المدرسة
بمرض  /غياب الطالب .إذا كان من الممكن تسجيل الغياب يف الدروس الفردية  ،فکأنه يتم التقدم بطلب للحصول عل
تصي ــح/طلب إجازة.

5

إذا احتاج األقارب إىل التقدم للحصول عل تصي ــح لمدة يوم أو ر
أكت  ،فيجب عليهم االتصال بالمدرسة  ،حيث یوجد
هناك و يتم تطبيق قواعد معينة يف المدارس بخصوص التصاري ــح.
(الق ْمع) أعل يسار اللوحة  ،يمكنك استدعاء و القاء نظرة عامة عل حاالت الغياب المسجلة للطالب/ة.
يف المرشح ِ
ً
مسجال يف حساب الطالب/ة.
إذا لم تتمكن من تسجيل طلب اإلجازة من خالل هذه النافذة ،ر
يرج التحقق مما إذا كنت
ال تتاح للطالب عادة الفرصة لتسجيل طلب اإلجازة ألنفسهم.

المخولي" حالة مرضیة"  ،ينقرون عل النافذة الزرقاء مع التاري ــخ
عندما يسجل الوالدان  /أقارب الطفل
ر
الیوم ذي الصلة و من ثم يتحول اليوم إىل اللون الرمادي.
عندما يسجل اآلباء "إجازة يف دروس فردية"  ،فإنهم ينقرون عل وقت الحصص ذي الصلة الذي سيحصل
فيه الطالب عل اإلجازة وتتحول الساعات إىل اللون األزرق.
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األخبار :
ستظهر تحت هذه القطعة األخبار و ر
المتة يف النظام .هنا يمكن للمدرسة
نشات المدرسة  ،إذا كانوا يستخدمون هذه ر
ً
أيضا إدراج الفایالت المتعلقة بعمل المدرسة وروابط لمواقع/الويب األخرى.
تقییم الطالب/العالمات :

ً
للمعايت الت يستند إليها كل مادة دراسیة .ر
تنش بعض
هنا يتم عرض درجات/عالمات تقييم الطالب والكفاءات وفقا
ر
ي
ً
اس .هناك  ،يمكن لألقارب اختيار
المدارس أيضا درجة عامة/النهائیة يتم تجميعها عل سبيل المثال يف نهاية العام الدر ي
كل موضوع عل حدة لغرض معرفة نتیجة التقييم.
ً
تحتوي الصفحة أيضا عل زر أزرق يسىم التقارير  Skýrslurإذا قمت بالنقر فوق هذا الزر  ،يمكنك تتيل تقارير التقييم
 /کارت الكفاءة بتنسيق  PDF.يتوفر نوعان من تقارير التقييم  ،أي ملخص يوضح بطريقة بسيطة الوضع يف المواد حيث
تدخل المدرسة يف التقييم عل بطاقة الكفاءة /کارت الکفاءة ومعلومات أخرى توضح درجة الكفاءة يف كل موضوع عل
ه من مسؤولية المدارس.
حدة .جميع التقييمات المسجلة ي
ً
تحتوي هذه ا ر
متة/خيار تتيل تقارير تقييم السنوات الدراسية السابقة للطالب/ة عن طريق تحديد
لشيحة أيضا عل ر
السنة المقصودة يف أعل الصفحة.
فصول الدراسة :
ومعايت المناهج الدراسية
الت تم تسجيلها للطالب ونظرة عامة وخطة والواجبات
ر
هنا يمكنك عرض الفصول الدراسية ي
ً
يف الدورة  ،إذا تم تسجيل هذه المعلومات من قبل المدرسة .اعتمادا عل المدرسة  ،يختلف طول فتات الفصول الدراسية
تنتىم إىل كل مادة.
الت
ي
وعدد الفصول ي
ملف الدروس /مجلد المواد :
الت تختار المدرسة إدراجها هناك .هناك عل
مجلد دراسة الطالب/ملف الدروس يحتوي عل العديد من المستندات ي
ً
سبيل المثال من الشائع االحتفاظ بشهادات الطالب يف الربيع .تمنحك هذه النافذة أيضا فرصة لعرض المستندات
المخزونة من سنوات الدراسیة السابقة.
التقویم السنوي :
يظهر هنا الواجب المت يىل يف التقويم .بإمکان المدارس تسجيل الواجبات المتلية واالمتحانات واألحداث والعطالت
والمزيد يف التقويم.
يمكن للطالب واألقارب طباعة التقويم ودمجه يف  My Mentorمع التقاويم األخرى مثل  google.من السهل تحديد
معي لعرضه.
أسبوع ر

مقابلة الوالدین :
ً
مفتوحا خالل تلك الفتة الزمنیة.
األمورف المدرسة ويكون
النافذة هذه تظهر فقط فتة تفعیل الحجز لمقابالت أولياء
ي
هناك  ،يمكن لألقارب حجز موعد مقابلة مناسب ومتاح.
7

إذا لم تظهر رقعة التبويب الخاصة بمقابلة الوالدين عل شاشتك  ،فمن المحتمل أنك قمت بتسجيل الدخول إىل حساب
متة نافذة مقابلة الوالدين عند التسجیل
الطفل ،عل سبيل المثال .رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة به .ال يرى الطالب ر
الشخص.
للدخول يف حسابهم .أرجع و أدخل لحسابک
ي

 - ٤موقع األرسة :
غب مرئية من
عب الويب  ،أي الرقعة هذه ر
مالحظة! من الممكن فقط فتح هذا الشباک عن طريق تسجيل الدخول ر
خالل الـ  appالتطبيق.
المفکرة :
من خالل فتح  Family Webنافذة العائلة  ،تنتقل إىل الجيل األقدم من النظام /النسخة القدیمة .هناك  ،عل سبيل
المثال  ،يمكن لألقارب عرض إدخاالت التقويم من المفکرة أو وحدة التقويم القديمة .يمكن الوصول إىل إدخاالت التقويم
من إدخال تقويم جديد يف النظام يف التطبيق  .appأعتمادا عل ما تستخدمه كل مدرسة.

إنشاء كلمة مرور للطالب :
ون
بإمکان ألحد األقارب إنشاء حساب للطالب عن طريق إنشاء كلمة مرور  Mentor.إذا كان للطالب عنوان بريد إلكت ي
نشط مسجل يف  ، Mentorفاتبع نفس التعليمات الواردة يف القسم  1أ .انقر فوق نسيت كلمة المرور وسيتلق الطالب
نس الطالب كلمة المرور الخاصة به  ،فسيتم
بعد ذلك رابط بريد إلكت ي
ون (كلمة مرور جديدة) إلنشاء كلمة مرور .إذا ي
ون توفرها المدرسة وتسجلها يف النظام.
اتباع نفس اإلجراء .يمتلك معظم الطالب من جميع األعمار عناوين بريد إلكت ي
ون مسجل  ،يمكن لألقارب/
الوص إنشاء كلمة مرور للطفل  /األطفال يف My
إذا لم يكن لدى الطالب عنوان بريد إلكت ي
ي
Mentorعل الويب وليس يف الـ  appالتطبيق ،انقر فوق المربــع موقع األسة  ، Family Webحيث تنقر فوق عالمة
تبويب الطالب وستظهر الصفحة األوىل لبطاقة الطالب (انظر الصورة) .أسفل صورة الطفل يوجد تغيب كلمة المرور
ً
وعند النقر عليها ستفتح نافذة جديدة حيث يمكنك إنشاء كلمة مرور للطالب وفقا لقواعد كلمة المرورالمطبقة.
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تسجيل األقارب :
إذا احتاج قريب/ة الطالب/ة إىل إضافة اسمه/ها  ،أو حذف أسم  ،فيجب ً
دائما االتصال بالمدرسة.

مشاكل مع الـ  Mentor appتطبيق مينتور؟
هل قمت بتبديل الجوال/الموبایل منذ تتيل التطبيق؟
 oإذا كان األمر كذلك  ،فقد تحتاج إىل تتیل الـ / appاستعادته وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم
الخاصي بك.
وكلمة المرور
ر

عل موقع الـ  https://www.infomentor.is/adstod/ ، Mentorsیمكنك العثور عل إجابات لألسئلة
الشائعة لألقارب والطالب.

ّ ً
ً
َحظا َس ِعيدا !
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