Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Wszystkie dzieci uczęszczające Haven wczesnych latach posiada prywatnego On-line Learning Journey,
która zapisuje zdjęcia, spostrzeżenia i uwagi, zgodnie z wczesnych latach Foundation Stage, budować zapis
doświadczeń Twojego dziecka w czasie pobytu u nas.
Używamy Tapestry, system, który jest gospodarzem w Wielkiej Brytanii na bezpiecznych serwerach. Serwery te
potwierdzają bardzo wysokie standardy ochrony środowiska i są aktywnie zarządzane przez 24 godziny na dobę.
Każde konto Tapestry posiada własną bazę danych, a sam kod jest opracowana z wykorzystaniem technik hack
odporne. Nazwy plików są kodowane za przesłane, filmów i zdjęć, dzięki czemu Tapestry bezpieczne i bezpieczne
narzędzie on-line Learning Journey. Korzyści dla siebie z Tapestry jest online oznacza, że będzie bezpieczny dostęp
(za pośrednictwem strony internetowej, która można zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasło) do dziecka
Learning Journey, a oprócz oglądania naszych składek, zachęcamy do dodać do niego, przesyłając zdjęcia i
komentarze, lub komentując na obserwacjach poczynionych przez nas.
Każdy przepis Haven ma swoją bezpieczną stronę internetową Tapestry, w tym ulu, gniazdem i centrum dla dzieci.
Po warunkiem, że przedszkole z adresem e-mail, będziemy w stanie ustawić cię z kontem. Będziemy również
udzielić szczegółowych informacji na temat wyświetlania / używać swojego dziecka Learning Journey. Jeśli nie masz
dostępu do poczty e-mail Twoje dziecko jest jeszcze w stanie mieć Online Learning Journey, który można uzyskać
dostęp poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego w określonych terminach w ciągu roku. Możliwe jest również
dostarczenie wydruków o podróżach kształcenia, Pod koniec swojego czasu z nas będzie można ściągnąć ich pismo
z domu.
Aby dla dziecka Learning Journey być tworzone proszę dać nam pozwolenie, wypełniając załączony poślizg. Także,
jeśli podasz swój adres e-mail będziemy założyć konto umożliwiające dostęp do drogi edukacyjnej dziecka poprzez
bezpiecznej stronie internetowej Tapestry dla Twojego dziecka. (Należy pamiętać każdy rodzic ma dostęp do
własnego dziecka Learning Journey tylko) i chcielibyśmy wyjaśnić, że zdjęcia i posty nie mają być udostępniane na
dowolnej formie wspólnych mediów, takich jak Facebook, to ze względu na poufność.
Chcielibyśmy prosić o zgodę na dostęp pracowników do kont swoich dzieci gobelinowe w domu. Pozwoli to,
aby być na bieżąco z ich podróży w nauce
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące on-line Learning Journeys nie wahaj się poprosić członka
zespołu przedszkola.
Wielkie dzięki
Michelle
Opieka nad dziećmi Operations Manager

Holmes

Slip Tapestry Permission

Wyrażam zgodę na Haven wczesnych lat życia, utworzenia internetowej Tapestry Learning Podróż do

……………………………………………………………………………………………... Imię dziecka …………………………………………………………. Data
Adres e-mail Chciałbym połączyć z kontem, więc mam dostęp do mojego dziecka Learning Journey

……………………………………………………………………………………………………………………………………. Podaj swój adres e-mail
LUB
Jeśli nie masz dostępu do poczty e-mail prosimy o zaznaczenie tego pola i będziesz mógł zobaczyć uczenia Podróż
dziecka za pomocą sprzętu do przedszkola w określonych godzinach w ciągu roku

Wyrażam zgodę na mojego dziecka kluczowe osoby miały dostęp w domu do pracy w ich podróży w nauce
Prosimy o zaznaczenie pola

Yes

Tak

No

Nie

