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Indigo
дегеніміз не?
Бұл мектепке дейінгі бүкіл білім беру жүйесіне арналған
автоматтандырылған және толықтай тегін сервис

Егер Сіз ата-ана болсаңыз және балаңыз енді
ғана балабақшаға баратын болса, бірақ неден
бастайтынын білмесеңіз, INDIGO біледі:

Кезекке тұрыңыз
INDIGO арқылы Сіз үйде отырып-ақ
кезекке тұра аласыз және өтініш
бере аласыз: ұялы телефоннан,
компьютерден, ЭЦК-сыз,
құжаттарсыз

Өз орныңызды біліңіз
Кезекте тұрсыз ба? Көптен
бері күтіп жүрсіз бе?
Кезектің қалай жылжып
жатқанын біліңіз

Балабақшаны таңданыз
Өз балаңызға ең үздік балабақша
іздеп жүрсіз бе? Indigo-да бүкіл
талаптарыңызға сай келетін
бөбекжай, балабақша немесе
шағын орталықты таңдауға
мүмкіндігіңіз бар

Қабылдау туралы
жолдаманы алыңыз
Балабақшалардағы бос орындардың пайда
болуы туралы ақпарат күн сайын
жаңартылады. Балабақшаны өз бетінше
таңданыз. Және үйден шықпай-ақ
қабылдауға жолдама рәсімдеңіз!

Егер Сіз ата-ана болсаңыз және балаңыз
балабақшаға барып жүрген болса, INDIGOның жеке кабинетінде Сізге арналған
көптеген пайдалы функциялар бар:
БАЛАНЫҢ ТАМАҚТАНУЫ
Балаңыздың балабақшадағы тамақтануы туралы білгіңіз келе
ме? Жеке кабинет Сізге мәзір, калориялар, жеткізушілер,
жарамдылық мерзімі мен санитариялық нормалардан
ауытқушылықтар туралы ақпарат береді

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА
Не үшін ақша төлеп жатқаныңызды білгіңіз келе ме? Жеке
кабинет егжей-тегжейлі ақпарат бере отырып, төлем
шоттарды көрсетеді және ыңғайлы Электрондық төлем
тәсілдерін ұсынады

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Барлық медициналық іс-шаралар туралы білгіңіз келе ме?
Жеке кабинетте екпелер кестесі көрсетіледі, жарақаттар
және балаға қатысты жүргізілетін профилактикалық
шаралар туралы хабарланады

БАЛАНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІ
Баланың оқу үлгерімі мен дамуы туралы хабардар
болғыңыз келе ме? Жеке кабинет оқу бағдарламаларын,
педагогтардың баланың оқу үлгерімі бойынша есептерін
көрсетеді және оқу үдерісіне қатысуға мүмкіндік аласыз

Егер Сіз ата-ана болсаңыз және балаңыз
балабақшаға барып жүрген болса, INDIGOның жеке кабинетінде Сізге арналған
көптеген пайдалы функциялар бар:
ПЕДАГОГТАРДЫҢ ЖЕКЕ ІС-ҚҰЖАТТАРЫ
Балаңызға балабақшада қарап жүрген мамандар туралы білгіңіз келеді
ме? Жеке кабинет педагогтардың құжаттамасы мен еңбектегі
жетістіктерін көруге мүмкіндік береді: білімі, жұмыс өтілі, медициналық
тексерулерден өтуі, ата-аналармен орын алған оқиғалар

Балаңызға ерекше көңіл бөлу қажет пе?
Кезекке тұрып, қабылдануыңыз мүмкін:
Түзеу балабақшасы;
Түзеу тобы;
Инклюзивтік тобы

Тағы да....
INDIGO компьютерден ғана емес, сондай-ақ
телефоннан да кіруге мүмкін
INDIGO-да өтініш беру үшін сізге Жеке
кабинет керек емес
Сіз балабақшаға ғана емес, сондай-ақ шағын
орталыққа өтініш бере аласыз және қабылдануыңыз
мүмкін

INDIGO кімдер үшін жасалған?

ата-аналар
үшін

мемлекеттік және
жекеменшік
балабақшалар үшін

білім басқармалары мен
бөлімдері үшін

мектепке дейінгі
шағын орталықтар
үшін

санаториялық
балабақшалар үшін
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INDIGO не істей алады?

Баланы кезекке қою
және балабақшаға
қабылдау, орындармен
ауысу

Баланың жеке ісқұжаттарына толықтай
көре алатын ата-ананың
жеке кабинеті

Баланың жетістіктер
портфолиосы, дағдылары
мен машықтарын дамыту
мониторингі

Балалардың қатысуы,
машықтары мен
дағдыларының тізімдігі

Мониторинг және баланың
патогендік байланысын
жою

Төлемге электрондық
шоттар және онлайнтөлемдер

Балалардың электрондық
жеке іс-құжаттарын
жүргізу

Мектепке дейінгі білім беру
Балабақшадағы оқудан
саласындағы барлық
шығару және баланың
мемлекеттік көрсетілетін
электрондық жеке ісқызметтерді толықтай
құжатын мектепке өткізу
автоматтандыру

INDIGO артықшылықтары
Цифрландыру
қағаздар мен анықтамалардың ең аз саны, атааналардың білім бөлімдерімен тікелей аз қатынасуы

Автоматтандыру

балабақшаларға орындар бөлу процесіне білім
бөлімінің және адамдардың араласуын толықтай
болдырмау

Проактивтілік
баланың айналасында болып жатқан барлық
маңызды оқиғалар бойынша ата-анаға
электрондық хабарламалар жіберу

Ауқымдылық
ата-аналарға, білім бөлімдері мен балабақшаларға
арналған 30 функционалдық модуль

Өнімнің басымдықтары
ата-аналарға сервистік қызмет көрсету,
балалардың құқықтарын қорғау

Баланың табысты жолы
осында басталады!

Бұл жөнінде көбірек пайдалы ақпаратты әлеуметтік желілердегі біздің
парақшаларымызда бар
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