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 أولیاء األمور الىمعلومات 
 الترفیھالفري تید مكان  و الروضةللتخطیط لمرحلة 

 
قررت اإلدارة االجتماعیة والتربویة إدخال نظام جدید یسمى مركز التخطیط لمرحلة 

 .بعض ریاض األطفال ومراكز الترفیھل  2017و الفري تید الترفیھ في عام الروضة 
ھو عبارة عن نظام على شبكة اإلنترنت من اجل تسھیل العمل على الموظفین فیما 

تسجیل الحضور والحصول على وصول أسرع إلى الجدول یتعلق على سبیل المثال: 
الزمني لألطفال، والغیاب، ومعلومات االتصال. كما أنھ سیسمح للموظفین بالوصول 

 .االطفال لمتابعة إلى اإلحصاءات
الوصول إلى  من تمكن جمیع ریاض األطفال واالماكن الترفیھیةیوالفكرة ھي أنھا س

 .ھذه األداة في المستقبل
 على شاشة الجدارانقر 

/ الترفیھ. ھناك،  الروضةوطفلك شاشة جداریة مثبتة عند مدخل مركز ستلتقي انت 
 جلبوعند االترفیھ  /الروضةانقر على اسم الطفل سواء عند مغادرة الطفل في مرحلة 

الطفل. ثم یتم تسجیل وقت الحضور في النظام. وبعد ذلك سیطلع الموظفون على 
 .ما یتوقع أن یصل إلیھ األطفال في وقت الحق من الیوماألطفال الذین وصلوا و

إذا قمت بالنقر فوق اسم خاطئ، یمكنك تغییر ھذا عن طریق النقر على نفس االسم مرة 
.دقائق 5أخرى في غضون 

 
 .بھا المرتبطة األطفالاسماء و الجزءالعلوي في قسمال اسم الجدار،مع شاشةعن  مثال1الشكل

 
 
 
 

أسھل   وصولأن لدینا  أيمختلفة مع المزید من الخیارات ،  جھةاو لدینا موظفینكنحن 
التغییرات في الموقع والجدول  بشكل اسرعإلى ما نحتاج  معرفتھ عن طفلك ونرى 
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 یتعلق عندما. وھذا یعني أننا نستطیع التخطیط بشكل أفضل لألنشطة للطفل الزمني
.بعدد األطفال والموظفین االمر

 

 .الطالب حضور عن نظرة مع الموظفین، فحةص على مثال 2 الشكل
 

 

  45 60 944-076   التنبیھ عن طریق الرسائل القصیرة إلى
 عندما ترید أن تبلغنا شیئ عن طفللك، یرجى إرسال رسالة نصیة قصیرة إلى الرقم

تلقائیا في النظام. كیفیة الكتابة لتصل المعلومات  یسجلحیث س  45 60 076-944
 .بشكل بشكل صحیح انظرالتعلیمات أدناه

 !تحقق من معلومات االتصال -ھل لدینا رقم ھاتفك النقال؟ 
وبما أنھ ال یمكن إرسال الرسائل القصیرة إال من رقم ھاتف محمول مسجل لدى ولي 

ر")، یجب علیك تسجیل (أو في حاالت خاصة "شخص مسؤول آخالطفل األمر 
والتحقق من معلومات االتصال  www.ludvika.se/minsida الدخول إلى صفحتي

 .الخاصة بك
 :یمكن استخدامھا ل الرسائل

 و/ أو غدا) تقریر الغیاب (الیوم •
 Frånvaroanmälan (idag och/eller imorgon) 
  
  إجازة مجدولة (یوم أو أكثر)•
 Planerad ledighet (en eller flera dagar) 
 

  الیوم)یجلب رسالة معلومات (على سبیل المثال، شخص آخر  •
Informationsmeddelande (t ex att någon annan hämtar idag) 

 ابالغ الغیاب
 إلیك كیفیة تبلیغ الغیاب لمرحلة الروضة أو الفري تید مكان الترفیھ
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مالحظة المسافات بین كل  التالیة.یتم إرسال الرسائل القصیرة مع الصیغ المحددة 
 جزء.

 یوم كامل: غیاب الرقم الشخصي• 
   Frånvaro 110814-1234                                   مثال: غیاب             

 جزء من الیوم: غیاب الرقم الشخصي مع تحدید الوقت من والى• 
 Frånvaro 110814-1234 1000-1200                  مثال: غیاب              

أرقام األخیرة)، یرجى التواصل  4إذا لم یكن الطفل لدیھ الرقم الشخصي  الكامل (مع 
مع مدیر المدرسة / الروضة لمعرفة الرقم الشخصي المؤقت تي اف الذي لدى الطفل 

 بدال من األرقام األربعة األخیرة. في النظام واستخدامھ بدال من ذلك.

 فس الیومابالغ الغیاب في ن
 .09:00حتي  00:00عند تبلیغ الغیاب في نفس الیوم، یجب تبلیغ الغیاب بین الساعة 

 ضع في اعتبارك أن العمل یرید أن یعرف في الوقت المناسب إذا كان طفلك لن یأتي.

 
 إبالغ الغیاب عن غدا

یمكنك إرسال إخطار سوف یكون صالحا للیوم التالي عن طریق إدخال تاریخ الغد في 
  ھایة الرسالة، بعد مسافة.ن

 Frånvaro 110814-1234 170820 على سبیل المثال: غیاب 

 إبالغ الغیاب "الیوم" و "غدا"
إذا كنت تعلم في الصباح أن الطفل سوف یكون مریضا حتى الیوم التالي، یمكنك 

اإلبالغ عن غیاب الطفل على  طریق إرسال اثنین من الرسائل القصیرة، واحدة للیوم 
 الحالي واآلخر للغد مع موعد غدا.

 
 وال یمكن اإلبالغ عن التغیب قبل أیام من الموعد المحدد.

 یجب علیك أیضا ابالغ عن الغیاب إلى المدرسة لألطفال الترفیھ مالحظة!
 ھذه الخدمة الغیابیة تنطبق حالیا فقط على مرحلة الروضةومركز الترفیھ.

یجب علیك أیضا إبالغ المدرسة كالمعتاد إذا كان بالنسبة لألطفال الترفیھ الفري تید،  
 یمكنك إبالغ  المدرسةعن الغیاب على الرابط التالي  الطفل غائبا.

web-www.ludvika.se/procapita. 
 

 

 

 

مرکز الترفیھ کیفیة اإلبالغ عندما یرید طفلك ان یكون اجازة من روضة األطفال أو 
 تید الفري

http://www.ludvika.se/procapita-web
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إذا كان طفلك سیكون اجازة لعدة أیام متتالیة، أرسل رسالة نصیة قصیرة كما ھو 
 .تأكد من وجود مسافات بین كل جزء محدد أدناه.

 الى )-(من  الرقم شخصي  التاریخایام كاملة:  اجازة  • 
            LEDIG 010814-1234 140101-140110مثال: اجازة                    

 
 الى)-(منالرقم الشخصي  التاریخ  الوقت جزء من الیوم:• 

           LEDIG 010814-1234 140101 1000-1200   مثال: اجازة            
 

االجازة المخطط لھا المسجلة عن طریق الرسائل القصیرة ال تؤثرعلى   مالحظة!
 و الرسوم.الجدول  المسجل أ

 
 إرسالھا قبل وقت مناسب –رسالة المعلومات 

ھنا یمكنك كتابة أي نص تریده، مثال شخص آخرسیقوم الیوم  بجلب الطفل او مثال 
 ساقوم باخذ الطفل الیوم قبل الوقت المخطط لھ.

 معلومات : الرقم الشخصي  نص اختیاري• 
جدتھا الیوم بجلبھا الساعة  مثال: معلومات  الرقم الشخصي تقوم                   

14.00 
قمت بارسال رسالة بعد ھذا  مساء. 6:00یمكنك إرسال رسالة طوال الیوم حتى الساعة 
 الوقت سیتم قراءة الرسالة خالل الیوم التالي.

تذكر أن ترسل ھذه المعلومات في الوقت المناسب حتى نتمكن نحن الموظفین من العلم 
لة كرمز حرف على اسم الطفل على شاشة الجدار، ولكن تظھر الرسا بھذه المعلومات .

 فقط یمكن للموظفین رؤیة نص الرسالة.
 

 رسائل منا لك
نحن  الموظفین یمكننا إرسال رسائل البرید اإللكتروني أو الرسائل القصیرة من النظام 

لذلك، من المھم أن تحافظ على تحدیث معلومات االتصال الخاصة بك، سواء  لك.
 لكتروني ورقم الجوال.البرید اإل

 
 تحقق من الجداول 

ألننا نستخدم جداول األطفال المقررة لتخطیط األنشطة، فمن المھم أن یتم تسجیل 
قم بتسجیل الدخول في الرابط ادناه وتاكد من ان الجدول  الجدول الصحیح لطفلك. 

 صحیح واذا ھناك اى تعدیالت.
www.ludvika.se/minsida 

 
 اإلدارة االجتماعیة والتربویة
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