
AN INNOVATIVE E-LEARNING 
PLATFORM AVAILABLE 

ONLINE AS WELL 
AS OFFLINE TO IMPROVE 

ACCESS TO QUALITY 
EDUCATION FOR 

EVERY CHILD

What?
With support from UNICEF, the Ministry of Education in Sudan has digitized 

the national curricula for grades 1 through 8, including intermediate, which 

are now available in their entirety on the Learning Passport, making them 

accessible to students in Sudanese schools, even while abroad. A potential 

3.6 million out-of-school children in Sudan could also benefit from the 

Learning Passport.  

Today, the Learning Passport is available as both a web and mobile app for 

children to receive continuous access to education. It is constantly updated 

with the latest versions of the Sudanese national curricula and features 

engaging and interactive tools developed by UNICEF that make learning fun.

Why?
Bridging the learning gap that the 
COVID-19 pandemic has created or 
exacerbated across the globe, including 
in Sudan, is crucial. The Learning 
Passport is part of UNICEF’s broader 
efforts to accelerate and improve access 
to quality education for every child.

Join us on a digital journey where 
         education is readily accessible at your fingertips
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      How?
Millions of children around the world are benefiting from continuous access 

to national curricula through the Learning Passport. With a few simple 

steps, students in Sudanese schools could join them on this digital journey, 

securing their ticket to a better tomorrow. Your Learning Passport 

e-assistants in Sudan, Batoul and Bulbul, will show you how.

       WEB
  & MOBILE
      APP

SCAN ME!

A collaboration between UNICEF and 
Microsoft to ensure children and youth 
around the world have digital access to 
quality learning.

Powered by

E-ASSISTANTS

  Bulbul 
& Batoul 

ZERO DATA CONSUMPTION
#LearningPassportSudan



ماذا؟
قامت وزارة التربیة والتعلیم في السودان، بدعم من الیونیسف ومایكروسوفت، بتحویل المناھج
الوطنیة للصفوف من األول إلى الثامن، بما فیھا المستوى المتوسط، إلى برامج رقیّمة،   والتي
تتوفر اآلن بالكامل في منصة التعلیم اإللكتروني ، مما یجعلھا في متناول الطالب/الطالبات في

المدارس السودانیة، حتى أثناء تواجدھم/تواجدھّن في الخارج. یمكن أن یستفید ما یصل عدده إلى
3.6 ملیون طفل خارج المدرسة في السودان من منصة التعلیم اإللكتروني

إن منصة التعلیم اإللكتروني ُمتوفّرة الیوم على شبكة اإلنترنت وعلى الھاتف المحمول لكي یحصل
األطفال على التعلّم بشكل مستمر. یتم تحدیث التطبیق باستمرار بأحدث إصدارات المناھج الوطنیة

السودانیة، ویتمّیز التطبیق بأدوات تفاعلیة وجذابة طورتھا الیونیسف لكي تجعل التعلم ممتًعا

لماذا؟
إن سّد الفجوة التعلیمّیة التي أحدثتھا جائحة

"كوفید-19" أو ساھمت في تفاقمھا في جمیع أنحاء
العالم، ومن ضمنھ السودان، ھو أمر بالغ األھمیة.

تعد منصة التعلیم اإللكتروني جزًءا من جھود
الیونیسف واسعة النطاق لتسریع وتحسین حصول

كل طفل على التعلیم الجّید

تعاون بین الیونیسف ومایكروسوفت لضمان الوصول الرقمي
لألطفال والشباب في جمیع أنحاء العالم إلى التعلم الجید

بدعم من

المساعدان
االلكترونّیان

بلبل وبتول

التقط صورة للرمز

حلق معنا في رحلة رقّمیة تجعل التعلیم في متناول یدك منصة التعلیم اإللكتروني

دون أي استھالك للبیانات

كیف؟     
یستفید مالیین األطفال حول العالم من الحصول على المناھج الدراسیة الوطنیة الُمتاحة بشكل

مستمر من خالل منصة التعلیم اإللكتروني. ویمكن لطالب المدارس في السودان االنضمام إلى
الطالب في ھذه الرحلة الرقمیة وتأمین تذكرتھم إلى غد أفضل من خالل القیام ببضع خطوات

بسیطة. وسوف یریك بتول وبلبل، المساعدان االلكترونیان، كیفیة القیام بذلك

عبر
المتصفح
وتطبیق
الجوال

وشاملتعلیم جید تذكرتك
أفضل لغٍد

منصة مبتكرة للتعلم اإللكتروني
متاحة عبر االنترنت او بدون
االتصال باالنترنت في حالة
تحمیل المحتوى لتحسین
الوصول إلى تعلیم جید

لكل طفل

# منصة_التعلیم_االلكتروني
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      How?
Millions of children around the world are benefiting from continuous 

access to national curricula through the Learning Passport. With a few 

simple steps, students in Sudanese schools could join them on this 

digital journey, securing their ticket to a better tomorrow. Your Learning 

Passport e-assistants in Sudan, Batoul and Bulbul, will show you how.

E-ASSISTANTS

  Bulbul 
& Batoul 

A collaboration between UNICEF and 
Microsoft to ensure children and youth 
around the world have digital access to 
quality learning.

       WEB
  & MOBILE
      APP

On the address bar in your browser, type in the following web address 

and press enter: www.learningpassport.moe.sd
- Alternatively, on your android device, go to the Google Play Store to 

download the Learning Passport app.

- You can also click on the Google Play Store or APK tabs to download the 

app directly from the homepage.

Fill in the registration form with the personal details of the student, 
if you are completing it on her or his behalf. Include the student’s national 

ID number, full name, country of residence, state, locality, administrative 

unit, school and grade, as well as a mobile number. Please note that you 

can use the same mobile number to register up to four accounts.

Once you have completed the registration form, click on ‘Sign up’ to 
receive an SMS with a Learning Passport email address and password 

for the registered student.

Click on ‘Sign in’ on the top right corner of your screen. Using the 

Learning Passport email and password sent via SMS, the student can 

now access the e-platform.

Click on ‘FAQ and support’ if you have any issues.

Steps

ZERO DATA CONSUMPTION

1

2

3

4

5

Using the Learning Passport app comes at no extra charge. Data consumed 

is subsidized by mobile network operators in Sudan. #LearningPassportSudan

SCAN ME!
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منصة مبتكرة للتعلم اإللكتروني
متاحة عبر االنترنت او بدون
االتصال باالنترنت في حالة
تحمیل المحتوى لتحسین
الوصول إلى تعلیم جید

لكل طفل

كیف؟     
یستفید مالیین األطفال حول العالم من الحصول على المناھج الدراسیة الوطنیة الُمتاحة بشكل
مستمر من خالل منصة التعلیم اإللكتروني. ویمكن لطالب المدارس في السودان االنضمام
إلى الطالب في ھذه الرحلة الرقمیة وتأمین تذكرتھم إلى غد أفضل من خالل القیام ببضع
خطوات بسیطة. وسوف یریك بتول وبلبل، المساعدان االلكترونیان، كیفیة القیام بذلك

تعاون بین الیونیسف ومایكروسوفت لضمان الوصول الرقمي
لألطفال والشباب في جمیع أنحاء العالم إلى التعلم الجید

عبر
المتصفح
وتطبیق
الجوال

الخطوات

دون أي استھالك للبیانات
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بدعم من

وشاملتعلیم جید تذكرتك
أفضل لغٍد

المساعدان
االلكترونّیان

بلبل وبتول

التقط صورة للرمز

حلق معنا في رحلة رقّمیة تجعل التعلیم في متناول یدك منصة التعلیم اإللكتروني

(Learning Passport)

(Google Play Store)

www.learningpassport.moe.sd

(FAQ)

اكتب/اكتبي عنوان الصفحة االلكترونیة على المتصفح على جھازك اإللكتروني،   
واضغط/اضغطي مفتاح: الدخول

أو ادخل/ي من خالل جھاز أندروید                 إلى متجر ألعاب جوجل                                  لتنزیل
تطبیق  منصة التعلیم اإللكتروني

یمكنك أیًضا النقر على متجر ألعاب جوجل                                  أو عالمة ملّفات            لتنزیل التطبیق  
مباشرة من الصفحة الرئیسیة

امَأل/امَلئي استمارة التسجیل بالبیانات الشخصیة للطالب/الطالبة إن كنت تقوم/تقومین بتعبئة االستمارة بالنیابة عن
الطالب أو الطالبة. ضع/ضعي رقم الھویة الوطنیة للطالب/الطالبة ، واالسم الكامل وبلد اإلقامة والوالیة والمحلّة

والوحدة اإلداریة والمدرسة والصف، باإلضافة إلى رقم الھاتف المحمول. نلفت انتباھكم إلى أنھ یمكنكم استخدام نفس
رقم الھاتف المحمول لتسجیل ما یصل عدده إلى أربعة حسابات

بمجرد االنتھاء من ملء استمارة التسجیل، انقر/انقري على كلمة "تسجیل"، لتصلك على الھاتف المحمول رسالة
نصیة قصیرة تحتوي على عنوان برید إلكتروني وكلمة مرور خاصة بالطالب/بالطالبة الذي/التي تّم تسجیلھ/تسجیلھا

انقر/انقري فوق "تسجیل الدخول" التي تظھر في الزاویة الیمنى العلیا من شاشة جھازك. باستخدام البرید اإللكتروني
لمنصة التعلیم اإللكتروني وكلمة المرور التي وصلتكم عبر الرسالة القصیرة، یمكن للطالب/للطالبة اآلن الدخول إلى

المنصة اإللكتروّنّیة

یمكن للطالب/للطالبة االطالع على المنصة اإللكترونّیة عبر اإلنترنت أو تنزیل محتوى أي مادة أو درس لالستفادة
من ذلك دون اتصال باإلنترنت لمدة 60 یوًما

انقر/انقري على "االستفساراة والبالغات"            إذا كانت لدیكم أیة مشكلة

(enter)

(Google Play Store) (Android) 

(APK) 

ال یكلّف استخدام تطبیق منصة التعلیم اإللكتروني أیة مصاریف إضافیة. تحصل البیانات المستھلكة عند استخدام التطبیق على
# منصة_التعلیم_االلكترونيالدعم من ِقًبل مشّغلي شبكات الھواتف المحمولة في السودان


