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Portala daxil olmaq üçün, “Username or Email” sahəsinə login-i, password yazılan sahəyə isə şifrə yazmaq 
lazımdır. 

Açılan pəncərədə sizə aid olan portal profilini görəcəksiniz. 

 
Dashboard -  Bu səhifə menyunun əsas səhifəsi hesab edilir. Səhifənin sol tərəfində portalın naviqasiyası, 
mərkəzdə news, events və mailbox, sağ yuxarı küncdə isə profil sahibinin adı və elektron poçt qutusu görünür. Bu 
səhifədə yeniliklər, tədbirlər və gələn elektron məktubların qısa xülasəsidir. 

 
Messages – Burada sizə gələn elektron məktubları oxuya, cavab verə, yeni məktub tərtib edə bilərsiniz.  



 

New Message – Burada yeni mesaj tərtib etməklə müəllim(ə)lərlə əlaqə saxlaya, onlara öz suallarınızı ünvanlaya 
bilərsiniz. 

 

 
“New Message” düyməsini sıxdıqdan sonra şəkildəki kimi pəncərə açılır. Burada To: yazılan hissəyə məktub 
yazmaq istədiyiniz müəllim(ə)nin adını, subject: yazılan hissəyə məktubun başlığını, aşağı hissəyə isə yazmaq 
istədiyiniz mətni daxil edib  Send Message  düyməsini sıxmaqla göndərə bilərsiniz. 

 



News – Burada baş vermiş yeniliklər və xəbərlər haqqında məlumat ala bilərsiniz. 

 
Events – Burada Landau məktəbində baş tutacaq tədbirlərdən xəbər tuta bilərsiniz. 

 
Calendar – Siz burada Landau məktəbində baş tutacaq tədbirləri, bayram günlərini, imtahan vaxtlarını, valideyn 
iclaslarının günlərini görə bilərsiniz. 

 
Profile – Valideyn özü və şagird(lər) haqqında olan məlumatlara buradan baxa bilər. 



 
Student Profile – Bu bölmədə şagird(lər)in şəxsi hesabına və məlumatlarına baxa bilərsiniz. 

 
Homework – Bu bölmə şagird(lər)in ev tapşırıqlarına baxması üçün hazırlanıb. Əgər sizin iki və daha artıq 
övladınız Landau Məktəbinin şagirdidirsə, buradan hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzarət edə bilər, ev tapşırıqları 
haqqında məlumat ala bilərsiniz. 

 

 
Courses – Burada şagird(lər)in təhsil aldığı sinifin adı qeyd edilib. 



 
Logs – Bu bölmədə valideynlər müəllim(ə)lərin şagird(lər) haqqında qeyd etdiyi şərhləri oxuya bilərlər. Şərhlər 
müsbət və mənfi olmaqla iki yerə bölünür. 

 
Attendance – Burada şagird(lər)in dərsə davamiyyətinə nəzarət edə bilər, iştirak etmədiyi dərslərin sayını, eyni 
zamanda dərsi tərk etmə səbəblərini görə bilərsiniz 

 
Exams – Burada şagird(lər)in imtahan nəticələrinə nəzarət edə bilərsiniz. 

 

 



 
Settings – Burada istifadəçi adını və şifrəsini, dili dəyişdirmək, Landau məktəbinin rəsmi veb saytına daxil olmaq, 
bizimlə əlaqə saxlamaq, sistemdən çıxmaq mümkündür. 
 


