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الجدول للمدرسة التحضيرية ودار رعاية األطفال  إلرشادات ألستكمالُكَتّيب ا  

.التخطيط في نظام العمل لالقسام صحيحا   حتى يكون البرنامج الخاص بك في نظام مهم أن تقوم بتحديث الجدولمن ال  

".الخاصة بي ترتيب المكان"ثم     ”Min sida” صفحتي"ثم انقر على . تبدأ عن طريق تسجيل الدخول إلى الخدمة"  

”Mina placeringar”. 

 

 نظام جدول القسم على حتى يكون الجدول بطريقة خاصة لادخأ لزميُ  شتركم لديك تنسيب المكان إذا كان! مالحظة

.هذه التفاصيل موجوده في نهاية ُكتّيب اإلرشادات.أيضا   صحيحا البرنامج   

.ريد تغيير جدولهلطفل الذي تُ تحت ا  ”Schema” " الجدول"إنقر بعد ذلك على    
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" أسابيع مختلفة"  اراخت. إذا كان لديك نفس الجدول كل أسبوع   ”Normalschema”  جدول عادي"اختار"  

.على مدى عدة أسابيعذلك ويمتد ، الخاص بك هو مختلف كل أسبوع إذا كان جدول العمل  ”Rullveckor” 

ل البرنامج ومن ثم اتص نظامساسي في األجدول العليك ادخال  مؤقت بديل كموظفأو تعمل تبحث عن عمل نت إذا ك 

.َطْرء أّي تغيير في الجدولالتحضيرية أو دار رعاية األطفال إذا المدرسة على   

Klicka sedan på ”Nästa”                                          "                                       التالي" انقر بعد ذلك على 

 

مسبقاً قبل الجديد  الجدولقدم يُ  تذكر يجب أن(. المستقبل فقط وقت زمني في) اّي تاريخ سيبدأ تطبيق هذا الجدول اختر من

!على األقل أسبوعين  

من أّي اسبوع يبدأ و متغّيرال جدولالتي تشمل في  يع، يمكنك أيضا تحديد عدد األساب"أسابيع مختلفة"إذا قمت بتحديد 

.اسبوع التغيير   

Klicka sedan på ”Nästa” "                                                                               التالي" انقر بعد ذلك على   
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أدخل األوقات التي تترك وتستلم فيها طفلك. إملء دائماً  األوقات التي تستخدمها، حتى في المدرسة العامة. من باب التأكيد 

 يجب عليك كولّي أمر دائما إخطارالمدرسة التحضيرية ودار رعاية األطفال في حالة التغيرات المؤقتة أو حالة الغياب.

 

”Tid 1” 1بداية ونهاية الوقت في حقل الوقت ، إملء   "förskolan”  المدرسة التحضيرية ا كان لديك أطفال فيإذ  

 

2والوقت  1لكل من الوقت  اية ونهاية الوقتملء في بد، إ  ”fritidshem” ن لديك أطفال في دار رعاية األطفالإذا كا   

.”Tid 1” و ”Tid 2” 

.بعد االنتهاء من المدرسة لذلك اليوميتعلق بوقت   ”Tid2” 2يتعلّق بوقت قبل بداية المدرسة أما الوقت ”Tid1” 1الوقت  

 

. 0370 ل المثالعلى سبي في المربع أرقام 4الدقائق، ولكن يجب ملء الساعات و بين إشارة ال تحتاج إلى استخدام أيّ  

.لمكان المخصص ليوم السبت واألحد يبقى فارغانا  

 

Klicka sedan på ”Nästa”                                                   عند انتهاء من وضع الجدول" التالي" انقر بعد ذلك على 

                                                               

 

متوسط "ترى أيضا كذلك . وقات صحيحة ك ومعرفة ما إذا كان األجدول ك أن ُتراجع محتوىعلى الصفحة األخيرة، يمكن

."دة المقدرةالم  

سوف يأخذك الى الوراء عندئذ   ”Föregående sida”   "الصفحة السابقة"لى وقات، انقر عاأل إذا كنت ترغب في تعديل 

.”Spara schema” "جدولالحفظ "، انقر فوق إذا كان الجدول تم تصحيحه. بأمكانك تغيير الوقت   
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.عندما تتم الموافقة عليها سوف تتلقى إخطاراُ . افقة عليهاموالجدول الى القسم المختص للإرسال  حينها يتم  
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مكان المشتركلل الجدول  

. بطريقة خاصة التحضيرية أو في دار رعاية األطفال ، تحتاج إلى وضع جدولك مدرسةمشترك في ال إذا كان لديك مكان  

 ”Mina placeringar” "الخاصة بي المكان "مشترك تحت عنوان ال كانبأمكانك التطلع على الم   

 

 

في الوقت الذي لم يكن الطفل . لصحيحمناسب اعلى أولياء األمور هنا الدخول على الجدول الخاص به وفي المكان ال

.يجب أن يكون الحقل خاليا في الجدول عندك  

 

:مثلً   

 طفل كلالا مولديه في المدرسة التحضيرية  امشترك ا  مكانلديهما ر ا األموليّ  كانإذا 
. ثاني أسبوع   

                                                                                            
المدرسة "  عبارةعلى الموقع الذي تم وضع  غيير الجدول يدخل ويُ  1ولّي األمر  

ُيَدّون أوقات الطفل  حيث جدوال  متغييرا  ألسبوعين األمر َيعمل وليّ  ".التحضيرية
                                       .ترك أسبوع الثاني فارغي. واحدفي اسبوع رقم 

                                                                                            
                                                                                            

                                         
 وُيغيير الجدول للمكان الذي ُيبين على الموقع الى الموقع  2ر األن يدخل ولّي األم

.”Delad” "مشترك"   
. فارغ يترك أسبوع األول. اثنانجدوال  متغييرا  ألسبوعين حيث ُيَدّون أوقات الطفل في اسبوع رقم  ولّي األمر يعمل أيضا  

                                                                       


