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  ۲۰۲۰. ۸. ۱إعتبارا من  بالصف التمھیدي و مراحل التعلیم األساسيیلما ڤالبدأ في إستخدام البرنامج الطالبي اإللكتروني 

 

یلما بمدینة تامبره بالصف التمھیدي و مراحل التعلیم األساسي إعتبارا من ڤسیتم البدأ في إستخدام البرنامج الطالبي اإللكتروني 
 .۲۰۲۰. ۷. ۳۱. البرنامج الطالبي اإللكتروني الحالي ھلمي سیتم حذفھ من الخدمة إعتبارا من ۲۰۲۱ـ ۲۰۲۰بدایة العام الدراسي 

مرور (كلمة السر) من أجل  نفسھم بعمل كلمةساسي المختلفة بأیقوم أولیاء أمور طالب الصف التمھیدي و مراحل التعلیم اال
المرور (كلمات السر)  یمكن البدأ في عمل كلمة . ۲۰۲۱ـ ۲۰۲۰یلما و ذلك قبل بدایة العام الدراسي ڤإستخدام البرنامج اإللكتروني 

من ھویة ولي األمر و ذلك  من  یلما أول مرة بعد التأكد القاطعڤیتم الدخول إلستخدام برنامج  . ۲۰۲۰. ۸. ۱إعتبارا من تاریخ 
أو باألرقام السریة  (mobiilivarmenne)للدخول أول مرة تحتاج إلي ھویة تعریف الھاتف الخلوي . Suomi.fiخالل موقع 

من ھویة ولي األمر  یلما و ذلك بعد التأكد القاطعڤللبنك الخاصة بك أو بكارت الھویة اإللكتروني. یحصل الطفل علي حق إستخدام 
 یلما.ڤیل ٍالستخدام یلما. ھذا یسمي تخوڤو سماحھ بعمل كلمة سر للطفل یمكن للطفل بعدھا إستخدام برنامج 

الذین ال یقدرون علي تأكید الھویة بشكل قاطع من خالل الصفحة المذكورة سابقا  و لكنھم یحتاجون لبرنامج  بالنسبة ألولیاء األمور
ذه الحالة الحصول من الصف التمھیدي أو من مدرسة الطفل مع بدایة العام الدراسي علي رقم متسلسل (كود) یلما فیمكنھم في ھڤ

یلما. بالنسبة للشخص الذي ال یعد ولي أمر للطفل بشكل رسمي و لكن لدیھ الحق ڤیمكنھم من خاللھ أن یقوموا بالدخول علي برنامج 
الصف  مع بدایة العام الدراسي سواء منھ الحصول علي رقم متسلسل (كود) في اإلطالع علي األمور المدرسیة للطفل فیمكن

  .المعترف بھم رسمیا األمر اءلیأوموافقة كتابیة من الحصول علي  المدرسة و ذلك بشرط  من والتمھیدي أ

 

التعلیم األساسي بمدینة بالنسبة ألولیاء األمور الذین یعملون كمعلمین أو كموظفین في الصفوف التمھیدیة أو في مدارس  •
 نة تامبره فعلیھم أن یعملوا كلمةتامبره و لدیھم أطفال بالصف التمھیدي أو بصف من صفوف التعلیم األساسي بمدی

 ).الخاص بالعمل یلما تختلف عن بریدھم اإللكتروني التابع لجھة العمل (اإلیمیلڤبرنامج بھم لمرور (كلمة سر) خاصة 
 

یلما و كلمة سر خاصة بھم سواء عن طریق العمل أو ڤیھم بالفعل تعامل مسبق مع برنامج دالذین ل بالنسبة ألولیاء األمور •
عن طریق طفل أخر لدیھم في مرحلة تعلیمیة أخري مختلفة فعلیھم كذلك و بشكل طبیعي القیام بعمل كلمة مرور (كلمة 

راحل التعلیم األساسي بمدینة تامبره . حیث سر) خاصة بھم ألطفالھم الذین ھم في الصف التمھیدي أو في مرحلة من م
أنھ و بالرغم من أنھ ھو نفس البرنامج, إال أن لكل بلدیة/ مدینة بل و حتي لكل مرحلة تعلیمیة مختلفة ملفاتھا المختلفة 

 التي ال یمكن الوصول إلیھا إال بكلمة السر المناسبة , لذا تحتاج كل مرحلة لكلمة سر خاصة بھا.

 

یلما للصف التمھیدي و مراحل التعلیم ڤعلي كل أولیاء األمور أن یقوموا بعمل كلمة مرور (كلمة سر) جدیدة خاصة بھم لبرنامج 
 یلما.ڤاألساسي بمدینة تامبره حتي و لو كان لدي ولي األمر بالفعل كلمة سر سابقة ببرنامج 
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Ohjeet tunnusten luomiseen ja omien lapsien liittäminen tunnukseen 

 

 أطفالكم بكلمة السرإرشادات حول كیفیة عمل كلمر السر و كیفیة إلحاق 

 قاطع من ھویة ولي األمر و تخویل الطفل حق اإلستخدامالـتأكد ال

. للدخول أول مرة تحتاج Suomi.fiیلما بعد التأكد القاطع من الھویة و ذلك  من خالل موقع ڤیمكن الدخول لبرنامج  كما قلنا مسبقا 
أو باألرقام السریة للبنك الخاصة بك أو بكارت الھویة اإللكتروني.  (mobiilivarmenne)إلي ھویة تعریف الھاتف الخلوي 
 مل كلمة سر للطفل. ھذا یسمي تخویلبعد التأكد القاطع من ھویة ولي األمر و سماحھ بع یلماڤیحصل الطفل علي حق إستخدام 

 . یلماڤإلستخدام 

 

   خطوات التأكد القاطع من الھویة و التخویل

 یلما و رابطھا كاألتي:ڤعلي صفحة ال. إدخل ۱

 opetustampere.inschool.fi/connect 

 . ”lähetä varmistusviesti”. اكتب بریدك اإللكتروني (اإلیمیل) ثم إضغط علي ۲

یلما, و التي بعد النقر علیھا و فتحھا ستتمكن من إكمال  ڤإفتح رسالة تأكید  ˂˂ أ. ثم إفتح بریدك اإللكتروني.
 عمل كلمة السر.

 إذا لم تظھر الرسالة ببریدك اإللكتروني فإبحث عنھا في رسائل المھمالت ببریدك اإللكتروني.  !ب. ملحوظة 

. ثم بعد ذلك seuraava. اختر المدرسة التي یدرس طفلك بھا من قائمة المدارس الموجودة ثم اضغط علي كلمة التالي ۳
 ویة التعریف اإللكتروني من ھاتفك الخلوي. ستحتاج في الخطوة التالیة لألرقام السریة للبنك أو لھ

 أ. انتقل إلي تعریف الھویة. 

 . ادخل للخدمة باألرقام السریة للبنك.٤

یلما التي ستفتح أمامك الخانة المكتوب فیھا (بیانات ولي األمر المسجلة بمكتب النفوس) ڤأ. اختر من صفحة ال 
”huoltajatiedot saatavilla väestörekisterikeskuksen kautta”                    . 

. سیقوم البرنامج بالعودة مرة    ”hae huollettavasi”أسماء األوالد تحت سن الرعایة ب. إضغط علي زر 
و منھا تبدأ في أختیار أسماء أطفالك تحت سن الرعایة المسجلین بمراحل التعلیم , suomi.fiأخري إلي صفحة 

 األساسي في مدینة تامبره.

 .في المرة إختیار طفل واحد فقط ت. یمكنك 

 huoltajatiedot”ثم یمكنك إختیار الطفل الثاني و الثالث و ما تاله بالضغط مرة أخري من جدید علي زر ث. 
saatavilla väestörekisterikeskuksen kautta” .و من بعدھا إختیار الطفل التالي و ھكذا دوالیك 

أسماء كل أوالدك الذین یدرسون في مراحل یلما ڤلمة السر/ مفتاح السر للك في صفحة كج. و عندما تظھر 
 الموجود أسفل الصفحة علي الجنب. ”seuraava”أضغط علي زر التالي  التعلیم األساسي في تامبره

 یلما. ڤ. ثم تقدم خطوة بخطوة حسب التعلیمات التي یعطیھا لك برنامج ٥

 أ. تأكد من صحة بیاناتك. 

یلما ( یجب أن تشتمل كلمة السر علي ثمانیة عالمات علي األقل ڤب. قم بعمل كلمة سر خاصة بك لبرنامج 
 أحرف كبیرة, أحرف صغیرة, أرقام أو عالمات خاصة).أن تحتوي علي األقل علي ثالثة من األتي:   شرط

 ت. تأكد ثانیة من صحة البیانات التي قمت بإدخالھا ثم قم بعمل كلمة السر.



  یلما بمثابة ھویة تعریف بك دائما عند دخولك للبرنامج.ڤث. سیظل بریدك اإللكتروني الذي دخلت بھ لبرنامج 

 عن طریق صفحة اإلنترنت: یلماڤالدخول لموقع برنامج 

 :یلما علي العنوانڤیلما یمكنك بعدھا الدخول علي موقع ڤعندما تكون قد أتممت عمل كلمة السر الخاصة بك لبرنامج 

www.opetustampere.inschool.fi  

 

 یلما علي الھاتف و كیفیة الدخول علیھڤتحمیل تطبیق 

  أب ستور یلما من سوق جوجل بالي أو من سوق التطبیقاتڤ. ابحث عن تطبیق برنامج  ۱     

 . قم بتحمیل التطبیق لنفسك ۲    

 . إدخل علي التطبیق ببریدك اإلكتروني (الذي ھو ھویة تعریفك للبرنامج) و كلمة السر التي قمت بعملھا. ۳    

      Tampereen kaupunki, perusopetusمدینة تامبره, التعلیم األساسي یلما العنوان األتي: ڤ. اختر من  ٤    

 

 یلما علي الھاتفڤإرشادات حول كیفیة ربط عدة من ھویات التعریف معا برابط واحد في تطبیق 

یلما علي الھاتف ربط كل ھویات التعریف المختلفة الخاصة بك دون النظر إلي بلدیة معینة/ مدینة معینة      ڤیمكن علي تطبیق 
 أو مدرسة معینة.

 

یلما في مدینة جارة, أو بمرحلة تعلیمیة ڤیلما (مثال ببرنامج ڤففي حالة إذا ما كان لولي االمر ھویة تعریف أخري في برنامج 
 أخري أو بمدرسة األشغال الیدویة التي تدعي نابسا) علیھ عمل األتي:

 یلما علي الھاتفڤ. افتح تطبیق  ۱     

   käyttäjätilitاختر حسابات المستخدم  و (valikko). ادخل علي اإلختیارات  ۲    

  (Wilma)و ـ +یلما الذي ترید ربطھ من خالل الضغط علي زر عالمتي زائد و ناقص ڤ. اضف عنوان  ۳    

  Tampereen kaupunki, perusopetus. ابحث من قائمة اإلختیارات علي إختیار بلدیة تامبره, التعلیم األساسي  ٤    

 یلما بھویة تعریفك و كلمة السر الجدیدة التي قمت بعملھا و الخاصة بالصف التمھیدي و التعلیم األساسي        ڤدخل علي ا.  ٥    

 بتامبره        

 یلما بغض النظر عن اسم البلدیة أو المدرسةڤ. و بھذه الطریقة یمكنك دمج/ ربط كلمات السر المختلفة ببرنامج  ٦   

 یمكنك إختیار إسم من ترغب في فتح ملفھ و اإلطالع علیھ käyttäjätili. و عن طریق حساب المستخدم  ۷   

 

یلما علي الھاتف ساریة المفعول حتي بعد ربطھا معا بحیث یمكن للمستخدم أن یغیر ڤتظل كلمات السر التي تم ربطھا معا من خالل تطبیق 
   .käyttäjätilitفیما بینھا عن طریق حساب المستخدم 

http://www.opetustampere.inschool.fi/

