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راھ&ی %ربری
AVSLUTA PLACERING 

اعالمِ اتمامِ حضوِر فرزند در کودکستان و اوقات فراغت



اعالمِ خاتمه ی فّعالیت و اتمامِ حضور فرزند در کودکستان و مرکز اوقات 
فراغت، به وسیله ی والد یا سرپرست

 Tieto Education Avsluta شما به عنوان والد یا سرپرست فرزند خود می توانید با استفاده از گزینه ی آنالین
placering جهت لغو حضور فرزند خود در کودکستان و مرکز اوقات فراغت اقدام کنید. برای این منظور 

در ِمنُوی اپلیکیشن (Tieto Edu App) گزینه ی «جا» (Placering) را انتخاب کنید.
 (Avsluta اگر به عنوان سرپرست وارد سیستم شده اید، با انتخاب نام فرزند و سپس با کلیک به روی گزینه ی

(placering می توانید لغو فّعالیت و عدم حضور فرزند خود را اعالم کنید.

فّعالیت های قبلی، فعلی و آتی، حضور فرزند شما در کودکستان و مرکز 
اوقات فراغت

در این نَما، فّعالیت و حضوِر فعلی و در حاِل حاضِر فرزنِد خود را مشاهده می کنید. فّعالیت های گذشته و آنچه که برای 
آینده برنامه ریزی شده است را نیز در همین قسمت می توانید ببینید.
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فّعالیت و حضور فعلیِ فرزنِد شما 

جهت اعالمِ خاتمه ی فّعالیت و حضور فرزند خود در کودکستان یا مرکز اوقات فراغت، به رویِ گزینه ی فّعالیت فعلی 
(aktuell placering) کلیک کنید. سپس تاریخِ خاتمه را انتخاب، و نیز علت پایان دادن به فعالیت و حضور فرزند خود  


را ذکر کنید. بعد از این مرحله روی دکمه ی تأئید (bekräfta/uppdatera) کلیک کنید.
تاریخی که برای لغو فّعالیت و حضور فرزند انتخاب می کنید، می بایست یک ماه بَعد از تاریخِ روز 

اعالم خاتمه ی حضور باشد. 

فّعالیت ها و حضور قبلیِ فرزنِد شما 

با کلیک کردن به روی یکی از فّعالیت های گذشته ی فرزندتان (tidigare placering)، اطاّلعات بیشتری در مورد 
فّعالیت قبلی او، مانند تاریخ شروع و اتمام و نیز علِت پایان دادن به فّعالیت و حضور فرزند خود را مشاهده خواهید 


کرد.

فّعالیت های و حضور آتیِ فرزنِد شما 

به روی یکی از فّعالیت های پیِش رو و آتی (framtida placering) کلیک کنید تا بیشتر بخوانید. تاریخِ شروع فّعالیت 
و اولین روِز حضور فرزند خود را در این قسمت خواهید دید.
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