راهنمای قدم به قدم برای والدین

ورود به سیستم  Connectدر:
connect.det.wa.edu.au

 Connectیک محیط آنالین یکپارچه می باشد که توسط وزرات تعلیم و تربیه استرالیای غربی
( )WAبرای کارمندان ،متعلمین و والدین در مکاتب دولتی ایجاد شده است .جزئیات ورود
مصون شما به سیستم  Connectبشمول یک نمبر –  Pو پسورد می باشد و توسط مکتب طفل
تان برای شما ارسال خواهد شد.

کانکت) :(Connectورود به سیستم
connect.det.wa.edu.au

1

آدرس ویب سایت  Connectرا در مرورگر ( )browserخود
تایپ نمائید.

1

نام کاربری(  )User nameو پسورد ()password

2

نام کاربری ) (P-numberو پسورد توسط مکتب طفل تان از

B

طریق ایمیل برای شما ارسال شده است .این جزئیات را داخل کادر متن
وارد نمائید.

استفاده مناسب

2

3

برای اعالم موافقت با استفاده از خدمات آنالین وزارت تعلیم و تربیه
باالی مربع ’…  ‘I have readرا نشانه گذاری نمائید.

3

4

4

C

5

والد /اشخاص مسئول
برای دسترسی به شرایط خاص استفاده از  Connectباالی
استفاده مناسب والدین /اشخاص مسئول
( – Parents/Responsible Persons
 )Appropriate Useکلیک نمائید.

5

آیا پسورد خود را فراموش نموده اید

پسورد خود را فراموش نموده اید( Forgot Your
 )Passwordکلیک نمائید.
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F

اگر جزئیات ورود خود را به خاطر آورده نمی توانید ،باالی لینک

connect.det.wa.edu.au

کانکت):(Connectآیا نام کاربری یا پسورد را فراموش کرده اید

آدرس ایمیل راجستر شده

1

A

آدرس ایمیل خود را وارد نمائید (آدرس راجستر شده در مکتب طفل تان) و
باالی بعد ( )Nextکلیک نمائید.

C
1

D
نام کاربری و پسورد

2

E

اگر در گذشته برای سایر خدمات آنالین وزارت تعلیم و تربیه استرالیای غربی راجستر شده اید

2

( بطورمثال  )VacSwimامکان دارد بیشتر از یک نمبر  Pداشته باشند .گزینه حساب والدین
 ) Connect Parent Account( Connectرا انتخاب نموده و باالی بعد
( )Nextکلیک نمائید.

F

ایمیلی به آدرس مورد نظر شما ارسال می گردد که به شما امکان می دهد پسورد خود را مجددا
تنظیم نمائید.
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2

1

کانکت) :(Connectصفحه اصیل

4

تب نویگیشن (جستجو)

1

برای دسترسی به بخش های مختلف  Connectاز تب ها در باالی صفحه استفاده نمائید .با
کلیک باالی آرم ( Connect )logoبه صفحه اصلی بازگردید.

A

5
3

2

خروج
برای خارج شدن از  Connectباالی آخرین آیکون سمت راست کلیک نمائید.

B

6
تمام صنف های اطفال شما

3

8

همه صنف های  Connectبرای هر یک از اطفال تان را در کادر صنف ها ()Classes
نمائیدC.
مشاهده نمائید .برای مشاهده صنف مربوطه باالی نام صنف ( )Class nameکلیک

7
تغییر پسورد

4

برای تنظیم مجدد پسورد خود و دسترسی به گزینه های پروفایل دیگر باالی تغییر
پسورد ( )Change Passwordکلیک نمائید.

فضای مکتب

5
7

موعد ارسال تکالیف مکتب بعدی را مشاهده نمائید .برای مشاهده تکالیف اضافی باالی دگمه بیشتر
( )Moreکلیک نمائید.

8

برای مشاهده آخرین اعالنیه ها و معلومات مکتب باالی نام فضای مکتب
( )name of the School Spaceکلیک نمائید.

زمان ارسال تکالیف مکتب بعدی

6

رخداد بعدی
جنتری رخدادها و مهلت های مکتب و صنف برای همه اطفال تان را مشاهده نمائید.

آخرین معلومات
آخرین اعالنیه ها را از طریق فضای صنف یا مکتب مشاهده نمائید.
راهنمای قدم به قدم برای والدین
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D
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E

کانکت ( :)Connectصنف ها
1

1

صنف ها
برای دسترسی به صنف های آغاز شده  Connectبرای اطفال
تان باالی تب صنف ها ( )Classesکلیک نمئید.

2

اطفال من
برای مشاهده صنف های اطفال تان باالی نام طفل

3

( ) child’s nameکلیک نمائید.

3

6

رخداد بعدی
با استفاده از یکی از جنتری های صنف  Connectتا سه

4

رخداد بعدی را برای هر یک از اطفال تان مشاهده نمائید.

4

2

5

موعد ارسال تکالیف
موعد مقرر شده برای ارسال کلیه تکالیف مکتب هر یک از اطفال تان
از در هر یک از صنف های آنها را مشاهده نمائید.

5

آمار صنف
آمار فعالیت های اخیر در هر یک از صنف های طفل تان را مشاهده
نمائید.

6

صنف ها
برای وارد شدن به صنف آنها باالی نام صنف ()class name
کلیک نمائید.

راهنمای قدم به قدم برای والدین
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کانکت ( :)Connectصنف ها
2

1
2

نام صنف

1

نام صنف در باالی صفحه نشان داده می شود.

تغییر صنف ها
برای تغییر صنف باالی آیکون سوئیچ ( )Switchکلیک نمائید.

3

3

منوی ابزار صنف
منوی( )menuسمت چپ به شما امکان می دهد تا آن قسمت از
صنف که قصد مشاهده آن را دارید انتخاب نمائید.

4

4

جنتری صنف
در روزهای مشخص شده با نقطه رخدادهایی در نظر گرفته شده است.

برای مشاهده جزئیات رخداد باالی روز( )dayکلیک نمائید.

5

ارسال ایمیل برای معلمین صنف ها
نام معلمین صنف در پائین صفحه خالصه آمده است .برای ارسال ایمیل

5

به معلم مورد نظر باالی نام ( )nameکلیک نمائید.
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کانکت ( :)Connectبا استفاده از دستگاه های خرد تر

طراحی جوابگو

1

در دستگاه های خردتر بطورمثال تلیفون های موبایل  Connect ،طریقه نمایش معلومات را تغییر می دهد .منوها از
راه خارج خواهند شد اما در صورت احتیاج به آنها تنها با یک کلیک قابل دسترسی می باشند.

1

منوی اصلی

2

برای بازگشت به صفحه اصلی یا انتخاب قسمت دیگری از
 Connectبرای مشاهده ،باالی آیکون  Connectکلیک نمائید.

2

3

منوی ابزارها
برای دسترسی به ابزارهای فضای مکتب یا صنفی که در آن می باشید
باالی آیکون منوی ابزارها ( )Tools Menuکلیک نمائید.

3

منوهای اضافی

بعضی از بخش های یک صنف ممکن است برای کمک به شما در
یافتن مضامین و بحث ها دارای یک منوی اضافی باشند ،برای باال
آوردن منو باالی آیکون تیر( )Arrowدرسمت راست کلیک نمائید.

راهنمای قدم به قدم برای والدین
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1

کانکت ( :)Connectاطفال من
2

4

4

3

1

اطفال من
برای مشاهده معلومات هر یک از اطفال خود باالی تب اطفال من
( )My Childrenکلیک نمائید.

2

گزینه اطفال
برای تغییرمیان نام اطفال تان باالی آیکون سوئیچ ( )Switchکلیک نمائید.

بررسی اجمالی

5

3

بطور پیش فرض شما بخش بررسی اجمالی ( )Overviewرا مشاهده خواهید
کرد .برای مشاهده بخش هایی دیگر بشمول حاضری(،)Attendance
راپورها( )Reportsیا خالصه ارزیابی ( )Assessment Outlines
باالی این تب ها کلیک نمائید.

توجه :کلیه این بخش ها ممکن است برای همه والدین قابل رویت باشد.

4

مکاتب معلومات قابل دسترسی را مشخص خواهند نمود.

6

4

حاضری
برای مشاهده میزان حاضری هفته به هفته باالی کادر حاضری ( )Attendanceیا

بخش ( )sectionکلیک نمائید.

5

6

صنف ها
برای راه یافتن به صنف باالی تب نام صنف ( )class nameکلیک نمائید.
معلمین

برای ارسال ایمیل به معلم مربوطه باالی تب نام معلم ()teacher’s name
کلیک نمائید.

راهنمای قدم به قدم برای والدین
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کانکت ( :)Connectراپور های متعلمی
1

اطفال من
برای مشاهده معلومات مربوط به هریک از اطفال تان
باالی تب اطفال من ( )My Childrenکلیک نمائید.

1

2

گزینه اطفال

برای تغییرمیان اطفال تان باالی آیکون سوئیچ ()Switch
کلیک نمائید.

2

3

راپورها
برای مشاهده راپورهای مربوط به سال جاری ،باالی بخش

4

راپورها کلیک نمائید.

5
6

3

4

راپور های سال گذشته
برای مشاهده سالهایی که برای آنها راپور موجود می باشد
منوی سال ( )Year Menuرا باز نمائید .این ممکن
است از مکتب به مکتب متفاوت باشد.

5

انتخاب یک سال
برای مشاهده راپورهای نشر شده برای آن سال ،باالی یک
سال ( )yearکلیک نمائید.

6

راپور های ترم
راپورها بر اساس ترم فهرست می گردند .برای دانلود
نمودن آن باالی یک راپور ( )reportکلیک نمائید.
راپورها را می توان در اسکرین مشاهده نمود یا به پرینتر
ارسال داشت.

راهنمای قدم به قدم برای والدین
سپتمبر 2018

connect.det.wa.edu.au

کانکت ( :)Connectجزئیات ارزیابی
1

اطفال من

1

برای مشاهده معلومات مربوط به هر یک از اطفال تان ،باالی تب اطفال من

(  )My Childrenکلیک نمائید.

2

گزینه اطفال

2

برای تغییر میان اطفال تان باالی آیکون سوئیچ ( )Switchکلیک نمائید.

3

خالصه ارزیابی
برای باز کردن خالصه ارزیابی برای سال جاری ،باالی بخش خالصه ارزیابی
( ) Assessment Outlineکلیک نمائید.

4

4

کل فیصد و رتبه (نمره)

دستاورد کلی بطور فیصد نشان داده می شود .اگر راپور خاتمه ترم نهایی شده باشد ،ممکن
است یک نمره هم نشان داده شود.

5

3

5

گسترش کادر خالصه ارزیابی
برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد خالصه ارزیابی باالی آیکون گسترش /فرو ریختن
 expand/collapseکلیک نمائید.

6

6

گراف مقایسه
در ذیل دستاورد کلی و هر تکلیف  ،یک گراف خرد ،دامنه دستاورد را در سرتاسر صنف
نشان می دهد.

A

خط نشان دهنده باال ترین و پایین ترین نمره می باشد.

B

کادر نشان دهنده اکثرمتعلمین می باشد.

C

خط عمودی نشان دهنده نمره متوسط می باشد.

D

نقطه نشان دهنده دستاورد طفل شما می باشد.

A

D

A

B
C

راهنمای قدم به قدم برای والدین
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کانکت( :)Connectاعالنیه های صنف
1

اعالنیه های صنف

4

1

برای مشاهده اعالنیه های کلیه صنف های اطفال تان که تازه ترین
آنها در باال قرار گرفته است  ،باالی تب اعالنیه های صنف

3

( )Class Noticesکلیک نمائید.

2
5

2

تعداد اعالنیه ها در هر صفحه
برای انتخاب تعداد اعالنیه های که می خواهید دریک صفحه نشان
داده شود باالی تیر پائین ( ) down arrowکلیک نمائید.

3

نمبر صفحه
برای انتخاب صفحه ای که قصد مشاهده آن را دارید ،باالی تیر پائین
( )down arrowکلیک نمائید.

رو به جلو و عقب

4

با استفاده از تیرهای جلو وعقب () forward and back arrows

صفحه ها را مرور نمائید.

5

راهنمای قدم به قدم برای والدین
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باز کردن اعالنیه
برای باز کردن اعالنیه باالی نام آن کلیک نمائید.
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کانکت( :)Connectپروفایل  Connectمن
1

 Connectمن
برای مدیریت پروفایل ،پسورد ،تنظیمات برگزیده و اعالنیه خود باالی تب  Connectمن
( )My Connectکلیک نمائید.

1

2

پروفایل خود را مدیریت نمائید
برای انتخاب نماد (آواتار) ،تغییر پسورد و ارسال اعالنیه به مکتب در صورت تغییر آدرس تان باالی
بخش پروفایل ( )Profileکلیک نمائید.

3

2
3

انتخاب ،ویرایش یا حذف یک تصویر
برای انتخاب از طیف گسترده ای از تصاویر باالی
دگمه آواتار اضافه کنید ( )Add Avatar buttonکلیک نمائید .برای تغییر تصویری که
انتخاب نموده اید از قلم تدوین استفاده نمائید و یا برای حذف آن باالی چلیپا ( )crossکلیک نمائید.

4

تغییر آدرس ایمیل
در صورت تغییر دادن آدرس ایمیل خود مکتب را مطلع نمائید.
مکتب برای به روز رسانی سیستم خود اعالنیه ای دریافت خواهد کرد.

5

4
5
6

تغییر پسورد
برای تنظیم مجدد پسورد خود باالی دگمه تغییر پسورد ( )Change Passwordکلیک
نمائید.

6

فعالیت های اخیر خود را مشاهده نمائید

فهرستی از فعالیت های اخیر خود را در  Connectمشاهده نمائید.

راهنمای قدم به قدم برای والدین
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کانکت(  :)Connectبرگزیده های کانکت من
1

1

 Connectمن
برای مدیریت پروفایل ،تنظیمات برگزیده و اعالنیه خود ،باالی تب کانکت من
( )My Connectکلیک نمائید.

2

2

برگزیده ها
برای انتخاب طریقه نمایش معلومات خود توسط  Connectباالی بخش برگزیده ها

3

( )Preferencesکلیک نمائید.

4

اعالنیه ها

3

اگر می خواهید هنگام اضافه کردن نظر خود نسبت به یک اعالنیه؛ برایتان ایمیلی
ارسال گردد ،این کادر را نشانه گذاری نمائید.

5

4

ایمیل
در صورتی که می خواهید یک کوپی از هر ایمیلی که برای یک معلم ارسال می
نمائید به صندوق ورودی ( )inboxایمیل شما نیز ارسال گردد ،این کادر را نشانه

6

گذاری نمائید.

5

7

تنظیمات برگزیده بحث و گفتگو

برای انتخاب طریقه ترتیبات نشان دادن جلسات بحث و گفتگوی صنف ،باالی تیرهای
پائین ( )down arrowsکلیک نمائید.

6
7

ترتیب صنف ها
برای انتخاب ترتیب نشان دادن صنف ها در صفحه اصلی  Connectباالی تیر پائین ( )down arrowکلیک نمائید.
ارسال تکالیف مکتب
برای انتخاب ترتیب تکالیف مکتب ارسالی صنف ،در صنف های  Connectباالی تیر پائین ( )down arrowکلیک نمائید.
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کانکت(  :)Connectاعالنات کانکت من
1

کانکت من ()My Connect

برای مدیریت پروفایل ،پسورد ،تنظیمات برگزیده و اعالنیه خود باالی تب کانکت من

1

( )My Connectکلیک نمائید.

2

اعالنیه های خود را مدیریت نمائید
برای انتخاب طریقه ارسال معلومات از صنف های خاص و فضاهای مکتب باالی بخش اعالنیه
ها ( )Notificationsکلیک نمائید.

3

صنف ها یا فضاها

3
4

2

برای انتخاب اعالنیه هایی که می خواهید تغییر دهید باالی تب صنف ها یا فضاها
( Classesیا  )Spaces tabکلیک نمائید.

4

گسترش گزینه های اعالنیه های صنف
برای مشاهده گزینه های اعالنیه ها ،روی آیکون گسترش  /فروریختن
( )expand/collapseکلیک نمائید.

5

ایمیل یا اپلیکیشن

5

بطور پیش فرض کلیه اعالنیه ها از طریق آدرس ایمیلی که در مکتب خود راجستر نموده اید،
برایتان ارسال خواهد شد .اگر اپلیکیشن مجانی  Connect Nowرا دانلود نموده اید (به صفحه
 Connect Nowمراجعه نمائید) شما می توانید به جای یا عالوه بر ایمیل ،اعالنیه ها را از
طریق تلیفون موبایل خود نیز دریافت نمائید.
توجه :تا زمانی که با نام کاربری و پسورد والدین خود وارد اپلیکیشن Connect Now
نشده باشید ،شما گزینه این اپلیکیشن را مشاهده نخواهید نمود.

6

6

اعالنیه های ارسال تکالیف مکتب
برای دریافت اعالنیه زمانی که طفل شما تکلیف مکتب خود را به یک صنف ارسال می دارد این
کادرها را نشانه گذاری نمائید.
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کانکت ( :)Connectاپلیکیشن  Connect Nowبرای تلیفون های موبایل

1

Connect Now
اعالنیه های  Connectرا از طریق تلیفون موبایل خود دریافت نمائید.
اپلیکیشن  Connect Nowرا از  Apple App Storeیا
 Google Playدانلود نمائید.

3

2

2

ورود
از نمبر –  Pیا پسورد  Connectبرای ورود به سیستم Connect
استفاده نمائید.

1

3

اعالنیه های Push
شما می توانید انتخاب نمائید تا اعالنیه ها منحیث
 Push Notificationsدر صفحه اصلی تلیفون موبایل شما
ظاهرشوند.

6
4

5

4

باز کردن اعالنیه ها

برای خواندن اعالنیه ها باالی اعالنیه ()push notification
فشاردهید یا اپلیکیشن مربوطه را باز نمائید.

5

اعالنیه ها

برای مشاهده جزئیات بیشتر بشمول تصاویر و ضمائم باالی تب اعالنیه
( )noticeکلیک نمائید.

6

Connect Now Help

برای دسترسی به کمک موجود داخلی باالی تب آرم
( )Connect Logoکلیک نمائید.
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