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Kas ir Tapestry?
Gobelēns ir drošs tiešsaistes mācību žurnāls, lai reģistrētu fotoattēlus,
novērojumus un komentārus saskaņā ar agrīnā gada mācību pamatprogrammas
mācību programmu, lai kopā ar mums izveidotu sava bērna pieredzes ierakstu. Šī
sistēma ļauj mums sadarboties ar vecākiem un aprūpētājiem, lai dalītos
informācijā un reģistrētu bērnu spēli un mācītos gan klasē, gan ārpus tā.

Kas ir Tapestry mājas lapas adrese?
https://tapestry.info/index.html/

Kā darbojas Tapestry?
Gobelēns katram atsevišķam bērnam nodrošina viņu pašu mācību žurnālu, kas tiek
rīkots tiešsaistē. Vecākiem un aprūpētājiem tiek dota sava pierakstīšanās,
izmantojot viņu e-pastu un paroli (ko mēs iepriekš esam noteikuši, bet jūs to
varat mainīt, lai padarītu to drošāku). Visiem mūsu darbiniekiem ir nodrošināta
droša pierakstīšanās. Viņi pēc tam var augšupielādēt novērojumus, fotogrāfijas
vai videoklipus; reģistrējot bērnu sasniegumus un novērtējot viņu mācības,
atsaucoties uz EYFS mācību programmu. Vecāki var mainīt savus iestatījumus, lai
pēc tam automātiski ģenerētu e-pastu, informējot viņus, kad ir pievienots
novērojums, lai viņi varētu izskatīt un pievienot savus komentārus.

Kas var piekļūt Tapestry?
Kā abiem vecākiem / aprūpētājiem varat piekļūt Tapestry, ļaujot bērnudārziem
un uzņemšanu zināt visas e-pasta adreses, kurām vēlaties izveidot saiti ar
sistēmu (tikai uz 2 bērniem).

Vai citi ģimenes locekļi var pievienoties Tapestry?
Ja vēlaties, varat dalīties savos žurnālos ar plašām ģimenēm, lai viņi varētu
redzēt jūsu bērna mācību žurnālu.

Kur sākt Kad esat mums devis e-pasta adresi, mēs izveidosim jums kontu.
Dodieties uz Tapestry vietni savā datorā.

Log in here

Vai arī, ja jums ir iPhone / iPad, lūdzu, apmeklējiet iTunes veikalu un
lejupielādējiet Tapestry lietotni sadaļā Izglītība (meklēt Tapestry Mobile). Ja
jums ir Android / planšetdators, meklēt Gobelēnu mācību žurnālu un ielādēt no
apakšas. Kad mēs izveidosim jums kontu, jums tiks nosūtīts e-pasts no Tapestry
tīmekļa vietnes. Tajā tiks lūgts apstiprināt konta paroli un PIN numuru, lai jūs
varētu pieteikties.

Kāds ir PIN iestatīšana?
Ja izmantojat Tapestry mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, lūdzu, iestatiet
unikālu PIN, kad pirmo reizi piesakāties. Tas būs vajadzīgs, kad atgriezīsit
lietojumprogrammā vai pēc ekrāna bloķēšanas.

Kā es varu nomainīt iestatījumus datorā?
Ekrāna augšējā labajā stūrī redzēsit savu vārdu, un, izvēloties šo opciju, tiks
dota iespēja "Rediģēt preferences". Izvēlies šo iespēju, un jums tiks parādīts
ekrāns, kurā būs iespēja mainīt savu e-pasta adresi un paroli.

Jums ir arī iespēja saņemt e-pastu ikreiz, kad jūsu bērna mācību žurnālam tiek
pievienots jauns novērojums - vienkārši atzīmējiet vai atzīmējiet attiecīgo
lodziņu, ja vēlaties mainīt šo iestatījumu. Kā es varu mainīt iestatījumus iPhone /
iPad / Android? Lai mainītu iPhone / iPad lietotnes iestatījumus, noklikšķiniet uz
pogas "Pārnesumkārba", kas atrodas programmas labajā augšējā stūrī. Tas ļauj
mainīt paroli un / vai e-pasta adresi.

Kā es varu apskatīt mana bērna mācību žurnālus?
Pēc tam, kad esat pieteicies, jūs redzēsiet sava bērna novērojumus savā sākuma
ekrānā sarakstā - izvēloties jebkuru no tiem, tiks atvērts novērojums, lai jūs
varētu to apskatīt. Jūs varat pievienot komentārus lodziņā apskates apakšā, ja
vēlaties, un mēs vēlētos saņemt jūsu komentārus!

Add observations here.

Kā es varu zināt, ka mana bērna mācību žurnāls ir
atjaunināts?
Sistēma automātiski nosūtīs jums e-pastu, kad būs pievienots jūsu bērnam
novērojums.

Kā es varu pievienot informāciju par manu bērnu, lai viņu skolotājs
zinātu, kas viņiem ir kā mājās?

Mēs vēlētos uzzināt vairāk par savu bērnu un ģimeni, interesēm, patīk un
nepatiku, tostarp uzturu, kā arī informāciju par viņu veselību un attīstību, kā arī
par tualetes ierīcēm. Tas sniegs mums detalizētu priekšstatu, lai mēs spētu
pielāgot mūsu mācības un atbalstīt viņus ar jebkādām papildu vajadzībām.

Kā pievienot ierakstu mana bērna mācību žurnālam. Izvēlieties iespēju "Pievienot
novērojumu" (vai "plus" ikonu savā iPhone / iPad / Android ierīcē) un ekrāna
lodziņos pievienojiet attiecīgo informāciju. Fotoattēlus un videoklipus var
augšupielādēt, izvēloties opciju Pievienot mediju. Kad esat saglabājis savus
novērojumus, jebkurā laikā varat atgriezties sākuma ekrānā, izvēloties "mājas".

Press here to add
an observation

Add photos or
additional documents
here.

Add details about your
child’s experience.

Kas var piekļūt savam Bērnu mācību žurnālam?
Visiem fonda posma darbiniekiem un vadošajiem vadītājiem ir pieejami visi bērnu
mācību žurnāli. Tikai citi cilvēki, kuri var redzēt jūsu bērna kontu, būs sevis un
ikviens, ar kuru jūs kopīgi izmantojat savu žurnālu, piemēram, vecvecāki utt. Ja
jūsu bērns ir redzams grupas novērojumos, viņu fotoattēls var parādīties cita
bērna mācību žurnālā. Ja nevēlaties, lai jūsu bērna fotoattēls būtu redzams kāda
cita kontā, lūdzu, dodiet mums to zināmu. Ja jums ir kādi jautājumi vai
problēmas, izmantojot Tapestry, lūdzu, dariet mums to zināmu.

