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Trên
n mạ
ạng & nút ứng dụ
ụng!
Nút ứng dụng cho trrường mẫu ggiáo (Försk
koleknappen
n) là một dịcch vụ điện tử
t cho bạn
và con bạạn mà đượcc có chỗ tronng một trườ
ờng mẫu giááo nào đó củủa huyện Esskilstuna.
Với nút ứng
ứ dụng cáác phụ huynnh có thể sử
ử dụng dịch vụ điện tử qqua máy điệện thoại để
theo dõi tình
t
hình củ
ủa con bạn hhàng ngày. Như vậy cáác giáo viênn có nhiều th
hời gian
cho con bạn
b vì các công
c
việc hàành chính giảm
g
đi.
Trong traang www.esskilstuna.see/forskolekn
nappen bạn được
đ
xem th
thêm thông tin về việc
sử dụng nút
n ứng dụn
ng như thế nnào.
Để được quyền sử dụng
d
dịch vụụ này lần đầầu tiên bạn phải
p đăng nnhập qua mááy vi tính.
Đăng nhậập bằng chứ
ứng minh thhư điện tử, như
n vậy rất nhanh, an ttoàn và đã trrở thành
một cáchh thông dụng
g cho việc ssử dụng cácc dịch vụ điệện tử. Nếu bbạn không có
c chứng
minh thư
ư điện tử thì bạn có thể làm đơn xin
n tại ngân hàng.
h
Khi bạn đã
đ đăng nhậập rồi thì sẽẽ vào điền cáác thông tin
n người sử ddụng và mậtt mã mà
bạn cần đến
đ khi đăng nhập để ssử dụng nút ứng dụng trrên điện thooại hoặc vi tính
t
bản.
koleknappenn có thể tải xuống
x
điện thoại của bbạn từ App Store
S
hoặc
Nút ứng dụng Försk
Google play.
p
Hãy tìm
m mục "hyppernet direk
kt förälder".
u cơ bản củaa con mình tại trường mẫu
m giáo,
Sau đó phhụ huynh sẽẽ gài đặt thờời khóa biểu
việc này chỉ làm đượ
ợc qua mạnng không qu
ua được nút ứng dụng. Chú ý chỉ gài đặt
k có sự thhay đổi bốn tuần trở lên
n. Bạn có thhể báo cho con
c nghỉ
thời khóaa biểu mới khi
học hoặcc lên kế hoặcch nghỉ họcc cả trên mạạng và bằng nút ứng dụụng.
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Eskilstuna – den
d stolta Fris
staden

