إلی اآلباء/أولیاء األمور الذین لدیهم أطفال
في مدارس تابعة للبلدیة في حي الکسیفوج Laksevåg
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التاریخ 23 :فبرایر 2022

مشروع تجريبي خاص بنظام فیجیلو  Vigiloللتواصل بين المنزل والمدرسة
وحدة االتصال في فیجیلو  Vigiloمفتوحة اآلن للمدارس في حیك .بدءا من الیوم ،یتم التواصل مع المدرسة من خالل بوابة
أولیاء األمور/اآلباء في نظام  Vigiloأو من خالل تطبیق .Vigilo
ستستخدم المدرسة و  SFOنظام  Vigiloإلرسال رسائل إلیك ومشاركة المعلومات معك .یُعد استخدام نظام االتصال
الخاص بـ  Vigiloجزءا من مشروع تجریبي ،وسیصبح حال دائما إذا سار المشروع كما هو متوقع.
في الماضي ،كان االتصال یتم عبر قنوات مختلفة ،بما في ذلك من خالل إرسال البرید في حقیبة ظهر التلمیذ والبرید
اإللكتروني والرسائل النصیة القصیرة .عندما ننتقل اآلن إلى استخدام وحدة االتصال في نظام  ، Vigiloفهذا یعني استخدام
وسیلة أكثر أمانا وفعالیة للتواصل ،سواء بالنسبة لك كأب/أم أو ولي أمر ،ولكن أیضا للموظفین.
ما الذي نستخدم  Vigiloألجلە؟
یتم استخدام  Vigiloلمشاركة المعلومات العملیة بینك وبین المدرسة .ستستخدم  Vigiloإلرسال رسائل إلى المدرسة،
واإلبالغ عن الغیاب والوصول إلى المحتوى الذي تنشره المدرسة .وبالمثل ،سترسل لك المدرسة رسائل وتنشر معلومات
لك في .Vigilo
یجب عدم مشاركة المعلومات الحساسة مع المدرسة عبر  ،Vigiloعلی سبیل المثال ،المعلومات المتعلقة بالصحة والدین
وحاالت التنمر واألمور المالیة الشخصیة .لمثل هذه االستفسارات ،یجب علیك استخدام استمارة االتصال الموجود على
موقع المدرسة اإللکتروني أو االتصال بالمدرسة عبر الهاتف.
لمزید من المعلومات حول كیفیة استخدام  Vigiloللتواصل مع المدرسة ولقراءة المعلومات حول كیفیة معالجة نظام
 Vigiloللمعلومات الشخصیة ،أنظرخدمة مساعدة المواطنین على موقع بلدیة بیرغن.
هل لديك أطفال في SFO؟
المدرسة و  SFOهما وحدتان منفصلتان في نظام فیجیلو  ،Vigiloوفي حاالت الغیاب یجب علیك بالتالي إرسال إشعارین
منفصلین عن الغیاب ،أحدهما إلى المدرسة واآلخر إلی .SFO
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كيف تبدأ؟
یمكنك تسجیل الدخول في بوابة اآلباء الخاصة بنظام فیجیلو ( )Vigilo foreldreportalفي متصفح على جهاز كمبیوتر
شخصي أو جهاز  Chromebookأو علی جهاز لوحي.
یمكنك تنزیل تطبیق  Vigiloعلى هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي من  App Storeأو  Google Playأو
.AppGallery
ألسباب أمنیة ،یجب علیك استخدام منفذ المعرف ( )ID-portenعند تسجیل الدخول إلى  .Vigiloیستخدم موظفو
المدرسة أیضا تسجیل الدخول اآلمن للدخول إلی .Vigilo

هل تحتاج إلی مساعدة؟
هل تحتاج إلى مساعدة أو لدیك مالحظات لنا؟
اتصل بخدمة المواطنین في بلدیة بیرغن.
برید إلکتروني:

innbyggerservice@bergen.kommune.no

هاتف:

55 56 55 56

دلیل المستخدم:

Vigilo hjelpesenter skole

مع خالص التحیات
ماريوس آرناسون بوي Marius Arnason Bøe
المدیر التنفیذي للبلدیة
قسم شؤون ریاض األطفال والمدرسة والمنشآت الریاضیة
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آري أندرياسن Are Andreassen
رئیس شعبة ،الرقمنة وإدارة المصالح البلدیة
قسم شؤون ریاض األطفال والمدرسة والمنشآت الریاضیة
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