
  
 Översättning/förklaring اصطالحات در نوفو

 .Om du är inaktiv och inte följer din studieplanering, avbryts din kurs automatiskt av Novo وقفه ای  اوتوماتیک

 .Kurser som du inte har gjort klart i tid eller valt att avsluta innan de är slutförda وقفه در کورس ها ) دوره ها (

 .Kunskapskraven för din kurs i tabellform جدول ارزیابی کورس )دوره(

 .A är högsta betyg. E är godkänt betyg. F är inte godkänt betyg مقیاس درجه بندی

 .Vad kursen ska innehålla enligt Skolverkets kursplan رس از طرف اداره مرکزیمحتوا کو

 .Som studerande har du sex flikar: Startsida, Mina kurser, Mina meddelanden, Dokument, Mina e-läromedel och Support صفعه

 .De kurser som du behöver för att få börja studera vid svenskt universitet eller högskola مجاز بنیادی

 .De kan hjälpa dig att svara på frågor kring dina studier حمایه از طرف هرمودس

 .Ett dokument i Novo som kartlägger din studiebakgrund och anger dina mål med studierna پالن ای اموزش انفرادی

 .När du använder datorns mus och trycker på en knapp för att välja något på skärmen کلیک کردن با موس کامپیتر

 .Kurser som du ska läsa senare کورس های آینده

 .Din weblärarare skriver en kommentar till det som du lämnar in i uppdragen ) تفسیر( نظر

 .Skolverkets krav för olika betygssteg شرط ای دانش مورد نیاز

 .En samling av länkar, filmer, test med mera till kursen کتابخانه کورس

 .En plats där du kan diskutera med andra kursdeltagare, sälja böcker med mera محل مذاکره در کورس



 .Du behöver logga in för att komma in i Novo. Du skriver in din e-postadress och ditt lösenord på startsidan för att logga in وارد شدن در سیستم کامپیتر

 رمز عبور )پاس ورد( در کامپیتر

En hemlig kod för att logga in i Novo. Lösenordet måste innehålla en stor och en liten bokstav, en siffra och en symbol samt vara minst 8 

tecken långt. 

 .Ett dokument som förklarar de olika funktionerna i Novo راه نما در باره نوفو

 پیام )اطالع(
Du kan skicka frågor till andra användare i Novo. Du kan få påminnelser, information och meddelanden från andra användare i Novo. 

Meddelanden liknar e-post. 

 .Information om dig i Novo, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer اطالعات در باره خود

 .I slutet av en kurs har du ett möte med din weblärare via videokonferens. Efter den muntliga examinationen får du betyg på din kurs امتحان تقریری

 .Här samlar vi information som är aktuell där du studerar معلومات خاص در باره پروژه

 .Kurser som du läser just nu کورس های جریان

 .När du är klar med ett uppdrag och vill skicka det till weblärare för bedömning, väljer du detta alternativ ارسال کن و ادامه دی

 .Kurser som du är klar med och har fått betyg i کورس های تکمیل شده

 .Om du vill spara ditt uppdrag, för att i nästa steg skicka det eller återgå till uppdraget, väljer du detta ذخیره کنید و به صفعه دیگر بروید

 .Studieguiden undervisar dig med bilder, filmer, texter, ljud och länkar راه نما اموزش

 پالن اموزش
Din individuella studieplan som talar om när dina kurser börjar och slutar med en tidslinje för varje kurs, samt ikoner som talar om när 

det är tid att lämna in uppdrag och göra prov. 

 .Lagar, författningar, förordningar, läroplaner, föreskrifter, allmänna råd och kursplaner från regeringen som anger hur skolan ska styras کنترول اسناد از طرف حکومت

 .Självrättande tester som enbart du själv känner till resultatet på خود را بیازما

 .Daterade examinationsuppgifter som du skickar in till din weblärare för bedömning, oftast i form av text eller ljudfiler وظیفه )کار(



 .Utvecklingsplanen beskriver förutsättningarna och målet för dina studier پالن رشد )پیشرفت(

 .Under Support-fliken finner du svaret på vanliga frågor som andra elever har ställt om Novo سوال های عادی )معمولی(

 .Den lärare som bedömer dina uppdrag och genomför den muntliga examinationen med dig via Novo معلم ای وب )اینترنت(

 .Välj detta alternativ om du vill fortsätta med uppdraget به وظیفه خود برگرد

   


