أولياء األمور • مراكز ر
التفيه بعد المدرسة SKOLA24

ARABISKA

أولياء األمور .مراكز ر
التفيه Skola24 Fritidshem:
التفيه ) (Skola24 Fritidshemوظائف التسجيل ومتابعة حضور الطفل إل مركز ر
تتيح مراكز ر
التفيه ،حيث يمكن لول أمر الطفل
القانون إدخال عدد مرات حضور الطفل وإقالله عىل أساس جدول أسبوع أو جدول متجدد يغط من  8-2أسابيع.
ً
يمكن أيضا لول األمر أن ُيدخل مرات الغياب غت المقررة والمقررة ،مثل الغياب نتيجة لمرض أو حاالت الغياب األخرى .حيث تظهر
ر
تقارير الغياب عىل الفور لموظف مركز التفيه الذين يؤكدون بدورهم استالم التقارير بإخطار ول األمر.

 .1نظرة عامة
 1.1مساعدة المستخدم
للعثور عىل قائمة مركز ر
التفيه ،يتعي عليك تسجيل الدخول إل
 malmo.skola24.seباستخدام اسم المستخدم وكلمة الس الخاصة بك.
اخت مراكز ر
ر
التفيه ( )Förskola/fritidshemمن القوائم عىل اليسار
للذهاب إل صفحة البدء الخاصة بالوظيفة.
ً
اعتمادا عىل امتيازات
تعرض صفحة البدء وظائف مختلفة ،وه متاحة
المستخدم .انقر عىل أي وظيفة للتقدم.

مساعدة عامة

لكل وظيفة دليل قسم المساعدة الخاص بها .عند النقر عىل أيقونة
المساعدة (وه عالمة االستفهام داخل الدائرة) فسوف يظهر لك نص
المساعدة .قسم المساعدة متاح لكافة األدوار ف النظام.
انقر هنا لمزيد من المساعدة
المحددة حول الوظيفة المختارة
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 2الحضور
الحضور هو الوقت الذي يقضيه الطفل بمركز ر
التفيه أثناء وجود ول أمره ف العمل .عادة ما يقوم ول األمر أو شخص بالغ آخر
بتسجيل حضور الطفل بمعاونة موظف مركز ر
التفيه إن لزم األمر.

 2.1تسجيل جدول
يسجل أولياء األمور ،من خالل تسجيل الدخول ،مرات الحضور ر
الت يحتاجونها ألطفالهم .وتعرض صفحة البدء الخيارات المتاحة
للمستخدم.

انقر هنا

تحدد إعدادات مركز ر
ً
مقدما لتسجيل جداول جديدة .واإلعداد القياس هو  14يوم.
التفيه عدد األيام
يبدأ ول األمر الذي لديه عدة أطفال بالمركز باختيار الطفل المختار من الحضور ( – )Vistelsetidتسجيل جدول ( Registrera
.)schema

ثمة نوعان من الجداول لالختيار بينهما؛ جدول األسبوع الواحد أو الجدول الذي يغط من  8-2أسابيع .ر
اخت الخيار األول إن كان
لطفلك الحضور ذاته كل أسبوعي ،والخيار الثان ف حالة تطلب ساعات عمل ول األمر جدول متجدد عىل رفتات تبلغ  8-2أسابيع.
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نوع الجدول ،أسبوع واحد

ر
اخت خيار أسبوع واحد أسفل خانة نوع الجدول ( .)Schematypانقر عىل أيقونة التقويم بجانب
ر
خانة من ( )Från och medثم اخت التاري خ الذي سوف يسي بدء منه الجدول .انقر عىل خانة
حدد التاري خ (.)Välj datum
ر
أسفل خانة من ( )Frånأدخل الوقت الذي يصل فيه الطفل إل مركز التفيه.
أسفل خانة إل ( )Tillأدخل الوقت الذي سوف يتم فيه إقالل الطفل من مركز ر
التفيه.

انقر هنا

ويوجد ثالثة صفوف ،الوقت  1والوقت  2والوقت  .)Tid 1, Tid 2 and Tid 3( 3ويرجع ذلك
ً
إل أن األطفال الذين يحضون مركز ترفيه ليىل قد يحتاجون أيضا إل الحضور ف رفتة الصباح و/أو
ً
المساء و/أو الليل .يتم تسجيل ر
الفتة الليلية مساء ر
حت الساعة  24:00وف اليوم التال بدء من الساعة  .00:00يمكن أيضا استخدام
ذلك ف إدخال مرات الحضور قبل المدرسة وبعدها.

إجمال حضور الطفل  /االسبوع

أدخل مرات حضور
الطفل وإقالله.

ً
إن لم يكن يلزم حضور الطفل ً
محددا ف األسبوع ،ضع عالمة عىل خانة اختيار غائب (.)Ledig
يوما
إن قمت بتسجيل مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز فسوف يتم تميتها باللون األصفر عند الحفظ .ال يمكن لول
األمر الحفظ إن كانت مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز.
ً
إن كنت قد سجلت سابقا جدول الحضور فسوف يكون بإمكانك نسخ
ً
التفاصيل منه وتعديلها وفقا لذلك .انقر ببساطة عىل خانة نسخ جدول
( )Kopiera ett schemaر ه من الجداول المظللة .يمكنك ً
أيضا
واخت
ُ
نسخ جدول األشقاء .ما عليك سوى أن تدخل اسم الشقيق ف حقل نسخ
جدول من (.)Kopiera schema från
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ُيعرض إجمال حضور الطفل بالساعات والدقائق .ف حالة األطفال الذين يحضون لنصف الوقت فقد يكون المركز
قد سجل بالفعل أقىص نسبة حضور ممكنة ف األسبوع .بينما ف حالة تجاوز أقىص نسبة للحضور عند تسجيل
ً
تحذيرا.
الجدول فسوف ُيصدر النظام

Kommenterad [1]:
Save schedule

انقر عىل خانة حفظ الجدول ( )Spara schemaإلتمام التسجيل وحفظ الجدول.
يؤكد مرب ع الحوار حفظ الجدول.
يسي الجدول ُ
المسجل ر
حت تسجيل جدول جديد.

نوع الجدول 8-2 ،أسابيع

اخت خيار  8-2أسابيع أسفل خانة نوع الجدول ( .)Schematypانقر عىل أيقونة التقويم بجانب خانة من ( )Frånثم ر
ر
اخت
التاري خ الذي سوف يسي بدء منه الجدول .انقر عىل خانة حدد التاري خ (.)Välj datum
سوف يتم عرض الجدول المتجدد القياس ألسبوعي.
ابدأ بتسجيل األوقات ألسبوع من أسبوعي.
ً
ً
إن كنت قد سجلت سابقا جدول الحضور فسوف يكون بإمكانك نسخ التفاصيل منه وتعديلها وفقا لذلك .انقر ببساطة عىل خانة
ُ
ً
ر
.
.
نسخ جدول ( )Kopiera ett schemaواخته من الجداول المظللة يمكنك أيضا نسخ جدول األشقاء ما عليك سوى أن تدخل
اسم الشقيق ف حقل نسخ جدول من (.)Kopiera schema från

 .2ر
اخت التاري خ

 .1نوع الجدول

حذف أسبوع

إضافة أسبوع

نسخ الجدول

غائب طوال االسبوع

األسبوع القادم

غائب
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أسفل خانة من ( )Frånأدخل الوقت الذي يصل فيه الطفل إل مركز ر
التفيه.
أسفل خانة إل ( )Tillأدخل الوقت الذي سوف يتم إقالل الطفل فيه من مركز ر
التفيه.
ويوجد ثالثة صفوف ،الوقت  1والوقت  2والوقت  .)Tid 1, Tid 2 and Tid 3( 3ويرجع ذلك إل أن األطفال الذين يحضون مركز
ً
أيضا إل الحضور ف رفتة الصباح و/أو المساء و/أو الليل .يتم تسجيل ر
الفتة الليلية مساء ر
حت الساعة 24:00
ترفيه ليىل قد يحتاجون
ً
أيضا استخدام ذلك ف إدخال مرات الحضور قبل المدرسة وبعدها.
وف اليوم التال بدء من الساعة  .00:00يمكن

ً
ً
إن لم يكن يلزم حضور الطفل ً
يوما محددا ف األسبوع ،ضع عالمة عىل خانة اختيار غائب ( .)Ledigيمكنك أيضا اإلدخال ف
حالة غياب الطفل طوال األسبوع وذلك من خالل خانة اختيار غائب طوال األسبوع (.)Ledig hela veckan
إن قمت بتسجيل مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز فسوف يتم تميتها باللون األصفر عند الحفظ .ال يمكن لول
األمر الحفظ إن كانت مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز.
انقر عىل خانة األسبوع التال ( )Nästa veckaلالنتقال إل األسبوع  2من  .2أدخل أوقاتك المرغوبة عىل النحو المبي
أعاله.
إلضافة المزيد من األسابيع إل الجدول المتجدد ،انقر عىل خانة أضف
أسابيع (.)Lägg till veckor
ر
اخت خيار واحد من الخيارات التالية ،أسبوع خال جديد ( Ny, blank
 ،)veckaأو نسخ األسبوع  ،)1 Kopiera vecka( 1أو نسخ األسبوع 2
(.) Kopiera vecka 2
انقر عىل خانة تم ( .)Klarيمكنك ً
دائما تغيت اختيارك بالنقر عىل خانة إلغاء ( .)Avbrytيمكن تنفيذ الجداول لثمان أسابيع
بحد أقىص.
ً
إن كان لديك الكثت جدا من االسابيع ف جدولك المتجدد فيمكنك تقليل العدد بالنقر عىل خانة حذف أسبوع ( Ta bort
.)vecka
حذف أسبوع

ُيعرض إجمال حضور الطفل بالساعات والدقائق .ف حالة األطفال الذين يحضون لنصف الوقت فقد يكون المركز قد
سجل بالفعل أقىص نسبة حضور ممكنة ف األسبوع .ف حالة تجاوز أقىص نسبة للحضور عند تسجيل الجدول فسوف
ً
تحذيرا.
ُيصدر النظام
عند االستعداد للتسجيل ،انقر عىل خانة حفظ الجدول ( .)Spara schemaويؤكد مرب ع الحوار حفظ الجدول ويسألك
عما إن كنت ترغب ف تسجيل جدول جديد.
يسي الجدول ُ
المسجل ر
حت تسجيل جدول جديد.
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 2.2عرض الجدول
يقدم خيار الحضور – مشاهدة الجدول ( Vistelsetid – Visa
 )schemaألولياء األمور نظرة عامة عىل جدول الحضور الحال
للطفل.
إن كان لديك عدة أطفال فمن السهل التبديل بينهم من مرب ع ر
اخت الطفل ( .)Välj barnحيث ُتعرض جداول الحضور المتوفرة ر
الت
سجلها الموظفي أو أولياء األمور أسفل مرب ع ر
اخت الجدول ( .)Välj schemaما عليك سوى اختيار الجدول الذي ترغب ف عرضه إن
كان لديك عدة جداول.

ر
اخت الطفل

ر
اخت الجدول

إجمال الحضور  /االسبوع

إن كان لديك جدول متجدد ،انقر عىل
خانة األسبوع التالي

ُيعرض الوقت اإلجمال لحضور الطفل ف النظرة العامة بالساعات والدقائق ف حقل الحضور (.)Omsorgstid
ً
ً
تظهر كافة أيام األسبوع .إن كان للطفل جدول ّ
أسبوعا واحدا.
دوار ُمسجل ،انقر عىل األسبوع التال ( )Nästa veckaللتقدم
ُ
ً
يمكن إجراء التغيتات المؤقتة أسفل عالمة التبويب التغيتات المؤقتة ( .)Tillfällig ändringإن كان التغيت دائما فسوف يسجل
ً
جديدا أسفل عالمة التبويب تسجيل جدول (.)Registrera schema
بوصفه جدول
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التغيتات المؤقتة
2.3
ر
يمكن ألولياء األمور إخطار المركز بأي غياب أو تغيتات ف الحضور العادي
ف يوم محدد أسفل خيار الحضور  -التغيتات المؤقتة ( – Vistelsetid
ً
 .)Tillfällig ändringويمكنك أيضا ترك رسائل للموظفي دون تغيت
ساعات الحضور.

اخت الطفل ( .)Välj barnثم ر
اخت الطفل المختار من مرب ع ر
إن كان لديك عدة أطفال ،ر
اخت تاري خ التغيت المؤقت من مرب ع حدد
التاري خ ( )Välj datumبالنقر عىل أيقونة التقويم ،ثم ر
اخت التاري خ بالنقر عىل خانة حدد التاري خ (.)Välj datum

ر
اخت التاري خ الصحيح

ً
متغيبا طوال الوقت
ضع عالمة هنا إن كان الطفل

ر
اخت الطفل
تسجيل التغيت المؤقت

الساعات العادية

حفظ
التغيتات

رسالة إل الموظفي

ُيعرض جدول الطفل العادي عن ذلك اليوم المذكور ف صيغة األوقات من وإل .يمكنك تغيت األوقات لتناسب التغيت المؤقت.
ويمكنك ً
ً
صباحا ،ثم إقالله ثم تركه مرة
أيضا تقسيم الوقت عىل ثالثة صفوف ،عىل سبيل المثال ،ف حالة حضور الطفل ف وقت ما
أخرى ف وقت محدد.
يمكن ألوليا األمور ترك رسالة للموظفي ف مرب ع الرسائل.
انقر عىل خانة حفظ التغيتات عند االنتهاء من التسجيل .يمكنك ً
دائما إلغاء التسجيل المؤقت بالنقر عىل خانة حذف التغيتات .كما
ً
يمكن القيام بما سبق ر
الحقا.
حت ف حالة حفظ التغيتات ثم الحاجة إل إجراء تغيتات
مالحظة!

ال يمكن ألولياء األمور تسجيل التغيتات المؤقتة ر
الت تخرج عن إجمال الحضور المنتظم لهذا اليوم .يرج طلب
المساعدة من الموظفي بالمركز إن احتجت إل مساعدة
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 2.4أذونات إقالل الطفل
يمكن ألولياء األمور من أسفل خانة إقالل الطفل ( )ämtareHتسجيل األشخاص اآلخرين الذين قد يقلون الطفل.
ر
اخت الطفل من مرب ع اختر الطفل (.)Välj barn
◻
◻ أدخل اسم الشخص المكلف بإقالل الطفل.
◻ حدد صلة هذا الشخص بالطفل.
ً
أيضا إدخال رقم هاتفه ف حقل رقم الجوال ،أو أي معلومات أخرى قد تكون مفيدة للموظفي.
◻ يمكنك
◻ انقر خانة حفظ اإلقالل (.)Spara hämtare

 .1االسم والصلة

 .2انقر هنا

إن كان لعدة أشخاص إذن باإلقالل ،كرر العملية السابقة .انقر عىل أيقونة  Trashcanلحذف أشخاص من القائمة.
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 3الغياب
يمكن ألولياء األمور من أسفل خانة إبالغ الغياب ( )Frånvaroanmälanأن يخطروا الموظفي بغياب الطفل وإغالق تقرير
الغياب المسجل عند عودة الطفل.

 3.1إبالغ الغياب

يمكن ألولياء األمور اإلبالغ عن غياب الطفل ر
مباشة عت النظام من أسفل خانة الغياب -إبالغ الغياب ( – Frånvaro
.)Frånvaroanmälan
انقر هنا

ينبغ عىل أولياء األمور الذين لديهم عدة أطفال اختيار الطفل المذكور .إن كان لديك طفل واحد ُمسجل فسوف يجري
ً
مسبقا .ر
اخت خانة تقرير غياب جديد (.)Ny frånvaroanmälan
اختياره

انقر هنا

ر
اخت الطفل
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ً
يجري ً
دائما اختيار تاري خ اليوم مسبقا ولكن يمكن تغيته إل تاري خ آخر بحد أقىص  5أيام مقبلة من خالل إدخال التاري خ
المرغوب ف الحقل أو بالنقر عىل أيقونة التقويم واختيار تاري خ جديد منها

حدد التاري خ

ر
اخت سبب الغياب

انقر هنا للتأكيد

ر
اخت السبب .ال تتوفر أسباب مختلفة إال ف حالة قيام المسؤول بجعلها قابلة لالختيار لول األمر.
أكد تقرير الغياب بالنقر عىل خانة تقرير الغياب ( .)Anmäl frånvaroاضغط خانة إلغاء ( )Avbrytلغلق النموذج دون
حفظ تقرير الغياب.
يجري تأكيد تقرير الغياب من خالل استالم اخطار من فريق المركز.
الغياب لجزء من اليوم
يتم اإلبالغ عن الغياب لجزء من اليوم ف مراكز ر
التفيه أسفل التغيتات المؤقتة عىل عكس المدارس حيث يتم إبالغه بوصفه غياب
لجزء من اليوم.
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 3.2إبالغ العودة بعد الغياب
ً
ً
متوقعا.
مبكرا عن ما كان
يتعي عليك اإلبالغ عن عودة الطفل ف حالة عودته من الغياب
انقر عىل خانة إبالغ الغياب ( )Frånvaro – Frånvaroanmälanوسوف تظهر تقارير الغياب أسفل خيارات األسبوع
الحالي ( ،)Aktuell veckaواألسبوع القادم ( )Kommande veckorواألسابيع الماضية (.)Föregående veckor
انقر عىل تقرير الغياب المذكور .ر
اخت خانة العودة من الغياب ( )Avsluta pågående frånvaroوانقر عىل تأكيد
( )Bekräftaعىل النموذج الذي ينفتح أو إلغاء ( )Avbrytإللغاء األمر.
ر
اخت الطفل

انقر هنا إللغاء الغياب الحال

ً
إخطارا بذلك.
يجري تأكيد العودة من الغياب بإرسال فريق المركز
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أولياء األمور • مراكز ر
التفيه بعد المدرسة SKOLA24

ARABISKA

 4جداول العطالت
تعمل مراكز ر
التفيه عادة لساعات ُمخفضة خالل رفتة عيد الميالد والعام الجديد والعطالت الصيفية والعطالت األخرى.
ً
ر
ر
.
وقد يجري أحيانا دمج بعض المراكز بمراكز أخرى لفتة من الوقت وتقوم مراكز التفيه بتسجيل ساعات العمل خالل
رفتات العطالت الطويلة وسوف تستفس عن احتياجات أولياء األمور خالل هذه ر
الفتات .لذا ُيرج من أولياء األمور الرد
انقر هنا

 4.1إدخال جداول العطالت
ُ
تعرض فقط االستفسارات ذات رفتة الرد المفتوحة لول األمر.
◻

اذهب إل خانة الحضور – جدول العطالت ()Vistelsetid – Besvara lovschema

◻

انقر عىل صف العطالت .إن كان لول األمر أطفال ف نفس المنطقة ولكن ف مراكز مختلفة
فينبغ عليه أول اختيار المركز .انقر عىل الصف الخاص بطفلك .إن كان لديك عدة أطفال ف

◻

نفس المركز ،فسوف يظهرون جميعهم عىل القائمة.
ُ
تعرض ساعات العمل بالمركز تحت كل يوم من أيام األسبوع.

ر
اخت الطفل

األسبوع القادم
غائب طوال
األسبوع
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حفظ

أدخل األوقات هنا

أولياء األمور • مراكز ر
التفيه بعد المدرسة SKOLA24

ARABISKA

◻ أدخل حضور الطفل أو ضع عالمة عند الطفل بوصفه ً
غائبا .يمكنك اختيار أيام منفردة أو أسابيع كاملة للغياب.
◻ ضع عالمة عند مرب ع االختيار استخدم نفس الوقت لكافة األسابيع ( använd samma tider för alla
 )veckorإن كان للطفل نفس الحضور طوال رفتة العطلة.
◻ انقر حفظ ()Spara
◻ تشت األيقونة الخضاء بجانب استفسار العطالت إل أن الطلب قد تم الرد
عليه.

ً
مفتوحا وقابل للتحرير طالما كانت رفتة الرد نشطة.
يظل طلب العطالت
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