HOLBÆK’DEKI ÇOCUKLAR

Holbæk belediyesinin günlük bakımında Dijital
diyalog ve işbirliği

Gündüz bakıma sizin girişiniz

Aralık ayından itibaren Holbæk belediyesi dijital holbæk’deki çocuklar (Børn i

Holbæk)isimli olanplatformu kullanacaktır. Holbæk’deki çocuklar bize çocuğun
öğretim ve gelişimi ile ilgili işbirliğimizi genişletecek. Holbæk’deki çocuklar

velilerin iletişim ve çocuğun günlüğü hakkındaki bilgeleri daha kolaylaştırmak
için bir giriştir.

Holbæk’deki çocuklar veli ve personel arasındaki kişisel ilişki yerine değil, bir ek
destek olarak görülecektir.

Çocuğunuz günlüğüne yakınlaşın.
Holbæk’deki çocuklar veli ve kreş arasındaki iletişim ve işbirliğini

destekleyecektir. Sistem bugünkü bilgilendirme tahtasındaki bilgileri ve

malzemeleri içeriyor. Mesela günlükler, haftalık programlar, resimler vs. Ayni
anda sizden personelin ihtiyaç duyduğu bilgileri kaydetme ve karşılıklı bilgi
alışveriş yapma imkânı vardır.

Holbæk’deki çocuklarda şu imkanlar vardır:
•

•
•
•
•

Çocuğun günlüğünü takip etme

Çocuk evi (Børnehuset) ile elektronik iletişim

Etkinlikler, veliler toplantılara hızlı ve kolayca kaydolmak.

Yapılan etkinlikler üzeri Pedagojik belgelendirmeleri görme imkânı
Çocuğunuzun resim arşivini girmek

Yani çocuğunuzun günlüğüne, istediğiniz zaman hızlıca ve daha mevcut bir

şekilde ulaşma imkânı. Okul yada kreşte birden fazla çocuğunuz varsa hepsine

bir yerden girme imkânınız var. Holbæk’deki çocuklar SkoleIntra ile bağlantılıdır.

Holbæk’deki çocuklar bir kayıt kartı içermektedir, burada kurum sizin ve

çocuğunuz hakkındaki iletişim ve bilgeleri görebilmektedir. Çocuğunuzun
güvenliği için bir bilgileri güncelleştirmeniz önemlidir.

Holbæk’deki çocukları ilk kullandığınız zaman
Bütün web browserlardan Holbækdeki çocuklara girebilirsiniz – biz Google

Chrome tavsiye ediyoruz. İlk kez Holbæk’deki çocukları kullandığınız zaman
børniholbæk.dk sayfasını açacaksınız.

Buraya NemID ile giriş yapıyorsunuz. NemID’niz yoksa www.nemid.dk ‘dan

sipariş edebilirsiniz. İlk girişte çocuğunuz için bir kayıt kartı doldurmanız
gerekiyor. Bu elektronik olan kayıt kartı çocuğunuzun ilk başladığında
doldurduğunuz kayıt kartı yerine geçecektir.

İlk girişte akıllı telefonunuza uygulama indirmek hakkında okuyabilirsiniz,
böylelikle Holbæk’deki çocuklara oradan da giriş yapabilirsiniz.

Çocuğunuzu bıraktığınız ve getirdiğiniz zaman

Çocuğunuzu bıraktığınızda artık kurumdaki Ipad’den bildireceksiniz. Ayni anda
ne zaman çocuğunuzu getirebileceğinizi ve kimin getireceğine dair bilge
verebilirsiniz. Çocuğunuzu alırken, tekrar bunu oradan bildireceksiniz.

Çocuğunuzun gelmediği zaman

Artık çocuğunuz hasta, tatilde yada bos bir günü olduğunda bunu Holbæk’deki
çocuklardan bildireceksiniz. Mesajınızı tablet, telefon yada bilgisayardan
gönderdiğiniz an Holbæk’deki çocuklara kayıtlanacaktır.

Mesajınız kayıta geçtiği an sistem kolaylıkla personele hangi çocukların günlük
bakımda olduğunu bilgilendirmeyi sağlar.

İleriki zamanda çarpı atiğimiz kayıt sistemleri ile zaman harcamanız gerekmiyor
vs. Hepsi Holbæk’deki çocuklarda toplu halde olacaktır.

Destek

Velilerin Holbæk’deki çocukları kullanmaları çok önemlidir. Kurumdaki personel

ihtiyacınız olursa başlangıç için yârdim vermektedir. Çocuk evinde bu durum için
kiminle iletişime geçeceğiniz bilgilendirilecektir.

2016 yılın sonuna kadar, destek yada sorularınız için Assemble ile de iletişime
geçebilirsiniz, onlar Holbæk belediyesine sistemi teslim edenlerdir.
Pazartesi – Cuma

Saat 9:00 – 15:00
Hotline telefon:
31 31 31 52

Hotline mail:

hotline@assemble.dk
Holbækdeki çocukları kullanmanızda zevk diliyoruz, ve kısa bir süre içinde
kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

