Udhëzues për hyrjen e parë në Regjistrin Elektronik - FAMILJE
FUTJA NË SISTEM DO TË JETË E MUNDUR VETËM PASI ZYRA E SHKOLLES KA
FUTUR TEK TE DHENAT PERSONALE TË PRINDËRVE NJË ADRESË ELEKTRONIKE TE
VLEFSHME, QË KA KOMUNIKUAR MË PARË FAMILJA E NXENESIT, KU DO ARRIJN
KREDENCIALET E HYRJES.
 UDHËZIM HAP PAS HAPI:
1. Hapni faqen e internetit të shkolles WWW.ICNAVELLI,GOV.IT;
2. Klikoni tek linku “Genitori” (prinderit) që ndodhet sipër në të djathtë tek faqja
kryesore.
3. Klikoni tek linku “ REGISTRO ELETTRONICO” (regjistri elektronik), do të hapet nje
faqe me butonin “REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE” (regjistri elektronik i
familjeve), klikoni ateherë tek ky butoni.
_________________________________________________________________________
Si një alternativë per procedurat e përshkruara ne pikat 1-2-3 është e mundur të shikoni faqen e hyrjes së
regjistrit elektronik duke klikuar tek linku i meposhtëm (ose duke kopjuar brënda shfletësuesit në
përdorim, per shembull Google Chrome, Firefox etj…..):

https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=80009930662
_________________________________________________________________________
4. Vendosni tek hapësira “CODICE UTENTE/INDIRIZZO MAIL” (kodin e
përdoruesit/mail), adresën e postës elektronike që keni komunikuar tek sekretariati i
shkolles.
5. Klikoni tek “ PASSWORD DIMENTICATA?” (Fjalëkalimi i harruar?)
6. Nëse adresa e postës elektronike është i njëjti që keni komunikuar tek sekretariati i
shkolles, sistemi do të ju dërgon një mail me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin per
tu futur ne sistem.
7. Pasi të jeni futur ne sistem mund të konsultoheni me udhëzuesin duke klikuar në
ikonën e shenjës së pyetjes që ndodhet sipër në të djathtë.
NË RASTET KUR EMAILI AUTOMATIK QË PËRMBAN TË DHËNAT E KREDENCIALEVE
NUK ESHTË MARRË
A. Kontrolloni nëse është tek dosja Spam/Postë e padëshiruar tek e-mail juaj.
B. Siguroheni që e-mail që keni përdorurështë i regullt dhe gjithsesi është i njejti që keni
dhënë tek sekretariati i shkollës.
C. Kontaktoni sekretariatin e shkollës nepermjet mail.
LUTEN FAMILJET QË TË SHIKOJNË FAQEN IC NAVELLI E TË HAPIN LINKUN
“DIDATTICA A DISTANZA” (MËSIMI NË DISTANCË ) KU MUND TË GJENDEN
AKTIVITETET PER NXËNËSIT TE NDARA PER SKOLLË DHE VENDIN.
http://www.icnavelli.gov.it/ultime-novita-2/didattica-a-distanza/

