
(ابتدای  )راهنمای رسی    ع  برای والدین 

.ارتباط  برقرار نمائیدبا معلمان به راحتی 

.  مطلع شویداز فعالیت ها و رخدادهای مکتب 

یس پیدا نمائیدبطور مصون  . به ارزیایی ها و نظرات مربوط به اطفال تان دستی

ی طفل تان در هر جای  و هر زمایی و از طریق  یدر امر یادگتر اک بگتر .دهر دستگایه اشتر

.مکتب شما یک نام کاربری و پسورد در اختیار تان قرار خواهد داد

: درConnectورود به سیستم 
connect.det.wa.edu.au



B

اصیلصفحه (:Connect)کانکت 

همه اطفال تان در یک مکان 

که برای آن طفل قابل  Connectهایبرای مشاهده تمام صنف 

..نمائیدخود را انتخاب طفل نام باشد، دسترسی می 

A

فضای مکتب 

.دآخرین اعالنیه ها و معلومات مربوط به مکتب خود را پیدا نمائی

صنف ها 

.  برای مشاهده صنف، باالی نام صنف کلیک نمائید

رخداد بعدی

در جریان رخدادها و مهلت های مقرر شده مکتب و صنف قرار 

.بگیرید

موعد ارسال تکلیف مکتب 

ف موعد مقررشده برای ارسال تکالیف مکتب و وظایف کلیه صن

.  های اطفال تان را مشاهده نمائید

تغییر پسورد

ه و در صورت تغییرآدرس ایمیل خود، پسورد خود را مدیریت کرد

.مکتب ها را مطلع نمائید
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ارسال نوت های غیر حاضری 

هی مکتب را از دلیل غیر حاضری طفل تان مطلع کرده و یک گوا

.طبی ضمیمه نمائید
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اطفال من 

معلومات مربوط به هریک از اطفال تان را صرفنظر از 

دگمه "برای تغییر بین اطفال تان از . مکتب، مشاهده نمائید

.استفاده نمائید( Quick Switch" )سویچ سریع

حاضری

م برای مشاهده سابقه حاضری مکمل، در هر هفته از این تر

.کلیک نمائید

صنف ها

نام برای دسترسی به معلومات مربوط به صنف طفل تان، باالی

.صنف کلیک نمائید

اطفال من:( (Connectکانکت

ن ها و صنف  .هر طفل را مشاهده نمائیدمعلمیر

.طفل خود را برای دانلود یا پرینت باز نمائیدراپور های ترم 

ی با استفاده از سوابق هفته به هفته  .طفل تان را مشاهده نمائیدروند حاضن

ی و تکالیف ی، فعالیت های یادگتر مکتب، هر برای دیدن معلومات مزید بشمول اعالنیه ها، رخدادهای جنتی
.طفل تان را مشاهده نمائیدConnectهایصنف یک از 
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صفحه های جوابگو

هنگام استفاده از تلیفون یا تبلت، منوها از راه شما خارج

.یدمی گردند، برای باز کردن آنها باالی آیکون ها کلیک نمائ

راپور های متعلم 

یک  برای باز یا دانلود نمودن یک کوپی، باالی راپور کل

.نمائید

اطفال من:( (Connectکانکت
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مشاهده راپورهای قبلی 

ردن باالی آیکون        کلیک نمائید و سالی را برای باز ک

.مائیدیا دانلود نمودن یک کوپی از راپورهای قبلی انتخاب ن

M
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