Udhëzime të shkurtra për regjistrim në Ilias:
Hapi 1: Kërkojeni adresën e Internetit: „ilias.rheine.schule“
Hapi 2: Klikoni në "Mandantenauswahl"
Hapi 3: Zgjidhni dhe klikoni në "Regjistrohu" NMS
(këto hapa do të kërkohen gjithashtu për çdo regjistrim në të ardhmen)
Hapi 4: "Regjistrohu në një llogari të re të përdoruesit"
Hapi 5: "* Kodi" kodi i marrë duhet të futet një herë, p.sh. Xabel23HZsrad
Hapi 6: Plotësoni të gjitha fushat "*", veçanërisht emrin e përdoruesit të marrë. Vendosni një
fjalëkalim personal. Vendosni adresën tuaj të postës elektronike.
Hapi 7: Mbaro regjistrimin me "regjistrin" / "regjistrin"
Regjistrimi tani është përfunduar
1. Tani thirrni përsëri ilias.rheine.schule
Hapi 2: Klikoni në "Zgjedhja e Klientit"
Hapi 3: Zgjidhni dhe klikoni në "Regjistrohu" NMS
Hapi 4: Vendosni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Klikoni "Regjistrohu (Anmelden) "!
Hapi 5: Tani do ta shihni tryezën - Klikoni tek "Revista" (Magazin)
Hapi 6: Zgjidhni klasën e fëmijës tuaj dhe klikoni në shigjetën në të djathtë "bashkohuni" (beitreten)
Tani duhet të shihni të gjitha kurset e fëmijës suaj. Studentët duhet të krijojnë një dosje për lëndët
e tyre. Të gjitha detyrat mund të bëhen në një faqe duke bashkangjitur në dosje. Ju duhet të
respektoni rregullat për broshurën dhe menaxhimin e portofolit në librin e log. Dosjet mblidhen nga
mësuesit e lëndës pas periudhës së mësimit.
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni: info@sekundarschule-rheine.de

Faqe Hyrëse:
Që nga 19 Marsi 2020, ora 9:00 e mëngjesit. Sekretariati është i hapur vetëm gjatë orëve bazë nga
ora 9 e mëngjesit deri në oren13 pasdite. Jashtë këtyre kohëve ju gjithashtu mund të na kontaktoni
me email. Vështirësitë me regjistrimin në platformën tonë të të mësuarit janë pothuajse gjithmonë
për faktin se hapi "Për të zgjedhur klientët" u harrua. Kjo është e detyrueshme në mënyrë që fëmija
juaj të përfundojë në platformën e shkollës. Tani jemi duke punuar për përkthimin e informacionit
në gjuhë të ndryshme. Mos hezitoni të na kontaktoni përmes info@sekundarschule-rheine.de!
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