تطبيق  Edlevoألبالغ الغياب

يجب ابالغ عن غياب الطفل او الطالب قبل ابتدآ الدوام المدرسي او اي نشاط من قبل اولياء اآلموروتسجل عن طريق تطبيق

تستطيع ان تبلغ عن غياب المرضي ليوم واحد فقط إدا طفلك يغيب اكثر من يوم فيجب عليك ان ترسل البالغ كل يوم

عند بلوغ الطالب سن 18سوف ال يحق لك كولي اآلمر ان تبلغ عن غيابه  .الطالب البالغين في دراسة الثانوية

يبلغون غيابهم بأنفسهم.

أما بخصوص طلب األجازة من المدرسة يجب مراجعة الموقع الكتروني

www.kristianstad.se

يتم طلب االجازة في المدرسة تمهيدية والمركز الترفي عن طريق التطبيق
Edlevo

و تسجل في جدول األطفال .في االسبوع المعني يودون بان الطفل مجاز من الدوام اسبوع كامل او مجاز لبضعة ايام

محددة وتترك بقية اآليام فارغة .وتوضيحات اضافية ممكن الحصول عليها في هدا الموقع الكتروني

.

www.kristianstad.se/registrerabarnschema

ابالغ عن الغياب

من خالل التطبيق Edlevoتختار الغياب و تأشر عليها وتحدد الطفل أو االطفال ألدي سيتم إبالغ الغياب عنهم يمكنك ان تحتار فما
يلي .

يوم كامل ( اليوم ) أو يوم كامل ( غدآ )

وقت محدد ( ساعات محددة ومعينة ) كجزء من اايوم وهناك تستطع ان تحدد التاريخ وتوقيت الغياب

إدا كان طفلك لديه الدوام في مركز الترفيه و تم اختيار ابالغ الغياب ليوم كامل  ,سيكون الغياب

من المدرسة ومن البيت الترفيه  .إدا كان بالغ الغياب يشمل فقط البيت الترفيه سوف تختار الغياب ساعات محددة

وتكتب اوقات الدوام طفلك في البيت الترفيه .

الغياب المبلغ ( المعلن )

هنا يمكنك ان ترى ما هي الغيابات التي تم اجرأها ألطفالك .

إدا كان إبالغ الغيابات تشمل اليوم او األيام القادمة فيمكنك ان تمسح الغيابات التي ابلغت عنها مسبقآ من خالل ان تضغط

على سلة المهمالت.

الغياب المبلغ عنه

من خالل تطبيق  Edlevoهنالك إمكانية ارسال الرسائل الى المدرسة تمهدية او الى مركزالترفيه

من خالل عالمة الجمع (  ) +تحت العنوان معلومات الرسائل و إختار الطفل

المقصود وبعد دالك اضغط الزر ألدي يقع اسفل يمين الزاوية لكي تكتب رسالتك و إرسالها.

الرسالة التي أرسلتها ستضهر في القائمة الحضور فبتالي كل المعلمين و التربوين العاملين في المدارس التمهدية

والمراكز الترفيه ان يروا رسالتك.

