
 

لجداول األطفال  Tieto Edu  تطبيق  

 تطبيق ألولياء األمور

 (arabiska) 



 

 قم بتنزيل تطبيقTieto Eduمن قوقل بالي او ابل ستور وقم بتسجيل الدخول باستخدام البنك ايدي.



 

 نظرة عامة على جدول الطفل 



 

 تسجيل جدول الطفل    



 

      قم باختيار الطفل وتسجيل الجدول



 

         تأكيد –إرسال  -تسجيل 



 

      ولالفة لتقديم معلومات الجدطرق مخت



 

خوة  نسخة لألعمل و طفلتسجيل جدول ال  

جيل اإلجازات . من الممكن تس٣٧سبوع تم نشر أوقات األ. ل جدول للطفلة توفايوضح المثال تسجي

 لألسبوع الحالي. 

ليزا. اضغط على ارسال. " ، في هذه الحالةخوةإلى األ ر "نسخ الجدول هناك أيًضا خيا  

 يحصل أولياء األمور على تأكيد.



 

        لجميع األسابيع يجب تكرار الجدول إذا كان

لتسجيل حتى األسابيع المقبلة .حدد حقل كل  39نسخ جدول األسبوع  ولي االمر بطريقة سهلةيمكن ل

  أكيد للمتابعة ومراجعة معلوماتك .األسابيع اضغط على ت

 



 

        سابيععدة أإذا كان يجب تكرار الجدول  ل 

 

ً يمكنك أنت أيض إلى 39األسبوع تكرار نسخ/  ا  

أسبوع بعد أسبوع أو لكل ثالث أسبوع مثالً   

.لديك جدول متداول ان إذا ك  



 

       ارسال الجدول

للتغيير أو  هناك أيضاً فعالية

 التراجع 

ً أيضيمكنك ، ةالجديد األسابيع جداول يتم عرض جميع نسخ الجدول الي االخوة. ا  

 اضغط على ارسال.االن كل من األخوة حصلوا على جدول جديد

 



 

   من أولياء االمور في عناوين مختلفة وأوقات مختلفة ثنانا

على سبيل المثال كيف سيكون ألثنان 

 من أولياء األمور ال يعيشان سوياً.

سجيل الدخول ورؤية أوقات استطيع ت

.33خر لالسبوعاآل  

 

فأرى  35ليزا ستكون معي األسبوع 

 أوقاتي 



 

  اآلخريتعارض الوقت مع أوقات ولي االمر

أنا اقوم بتسجيل اوقات الجدول 

بغض النظر اذا كان  37لالسبوع 

خر قام بتسجيل ولي األمر اآل

 األوقات هناك.

 

احصل على تحذير ان هناك تعارض 

أقوم بارسال الجدول  في الوقت لكن

.  



 

   مسح وتعديل األوقات المتعارضة

أحاول تغيير الوقت مرة أخري 

في األسبوع المتعارضة 

 األوقات فيه. هذا غير ممكن .

 

يجب على أوالً ازالة أوقاتي من 

خالل مسحها لتلك األيام في 

.37االسبوع   

 



 عرض الجداول ليومين مختلفين ألولياء األمور

مثال عندما يكون اثنان من أولياء 

األمور لديهم الجدول يوم بعد يوم 

.36خالل األسبوع   

 



 

 ً       في التطبيق يمكنك ايضا

 البريد األلكتروني ورقم الموبايل لتأكد من وتغيير المعلومات الخاصة بك, خاصةا  

  تسجيل غياب لطفلك 

 ارسال لرسالة للروضة أو الفريتيد 


