در مورد پشتیبانی درسی به زبان مادری
پشتیبانی درسی به زبان مادری یک مکمل صوتی کتاب های چند زبانه به مواد تدریسی سوئدی است .با حمایت
درسی به زبان مادری ،شاگرد می تواند به سرعت دانش را مانند همصنفیان خود به دست آورد ،همراهی نماید و
در آموزش به طور منظم شامل گردد .به حیث یک والد و یا بزرگسال مهم دیگر شما این امکان را دارید که با
شاگرد هربخشی از کتاب درسی را بشنوید .شما همچنین می توانید متن را به سوئدی گوش دهید.
پشتیبانی درسی در زبان مادری بیشتر از یک ترجمه است – این آموزش در زبان مادری به شکل کتاب های
صوتی است .با شنیدن مطالب آموزشی در زبان مادری خود  ،درک شاگرد از موضوع افزایش می یابد.
با این حال کسب دانش برای شاگرد آسان تر می شود و فرصت برای یادگیری افزایش می یابد .شاگرد مفاهیم
سوئدی را یاد می گیرد در حالی که زبان مادری نیز توسعه و تقویت می شود .از این فرصت استفاده کنید!

بشنوید!
شما می توانید از طریق
یا از طریق برنامه یا (آپ)
Inläsningstjänst
گوش فرا دهید .برنامه یا (آپ) را به صورت رایگان از
App Store
یا
Google Play
دانلود کنید .در حالت ورودی ،شاگرد می تواند مواد درسی را در کتابخانه
جستجو کند و آنها را در قفسه کتاب خود قرار دهد ،و به آنها گوش دهد .شما حتی
می توانید سرعت پخش را تغیر دهید و بوک مارک ها را با یادداشت های خود
قرار دهید.
اگر شاگرد معلومات ورودی را ندارد با مکتب تماس بگیرید.
کمک و پشتیبانی
شما میتوانید از دوشنبه تا جمعه بین ساعات  8:00و  16:30به بخش
پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید .در اوقات دیگر شما می توانید به ما
ایمیل ارسال نمایید ،ما در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد .تلیفون:
08-55611550
ایمیل

در وب سایت ما
www.inlasningstianst.se/kundsupport
فلم ها و راهنماها را پیدا خواهید کرد ،که به شما در این راه کمک خواهد
کرد.

زبان کلید دانش و
پیشرفت مکتب است.

