



برنامه ریزی تعطیالت
 Lovplanering

برای برنامه ریزی تعطیالِت فرزندان هم اکنون امکان استفاده والدین و سرپرستان از خدماِت اینترنتی و آنالین در 
اپپلیکیشن Tieto education فراهم شده است. جهت اعالمِ روزهای تعطیِل فرزند یا فرزنداِن خود گزینه ی  


Barnschema/Lovplanering را در این اپلیکیشن انتخاب کنید.
اگر به عنوان والد یا سرپرست ثبت هستید، از طریق کلیک به روی گزینه ی  Lovplanering به صفحه ی مربوطه برای 


اعالمِ روزهای تعطیل وارد میشوید.




اگر یک عالمت قرمز رنگ، مثل تصویر باال، به روی گزینه ی   Lovplanering میبینید، به این معنی است که برای ثبت 

روزهای تعطیل و آزاد فرزند خود بایست اقدام کنید.

روزهای تعطیِل اعالم شده و تاریخچه ی موارد ثبت شده ی قبلی 
در این نَما یا صفحه، شما میتوانید تعطیالت و روزهای تعطیل در آینده ی نزدیک را ببینید. با مشاهده ی یک دوره ی 

تعطیلی، برای ثبت و اعالم روزهائی که فرزند شما در خانه می ماند اقدام کنید. در ضمن در همین صفحه شما روزهای 

تعطیِل گذشته ای را میبینید که قبالً ثبت و اعالم کرده اید.
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تا زمانی که امکاِن ثبت و اعالمِ حضور یا غیبت دانش آموز در این صفحه وجود داشته باشد و گزینه ی مربوط به 
تعطیالِت آتی فعال باشد، شما به عنوان سرپرست می توانید روزهائی که فرزند شما در خانه خواهد ماند (یعنی از 


مدرسه یا کودکستان غیبت خواهد داشت) را اعالم کنید.

برای ثبِت روزهای غیبت فرزندتان به روی گزینه ی Aktiva registreringar کلیک کنید.

زیر گزینه ی Historik موارد قبلیِ اعالم غیبت فرزندتان را می بینید. البته امکان تغییر غیبت های اعالم شده قبلی 
فرزندتان وجود ندارد. این قسمت فقط برای رؤیت و کنترل اطاّلعاتی است که قبالً در مورِد غیبت فرزندتان اعالم 


کرده اید.

چگونگیِ ثبِت روزهائی که فرزندتان غیبت خواهد داشت 
در این قسمت، والد یا سرپرست فقط روزهائی را اعالم می کند که دانش آموز در طّی دوره ی تعطیالت غیبت خواهد 


داشت. )بدین معنی که نیازی به مراقبت از فرزند شما وجود ندارد و او در خانه خواهد ماند(

















آخرین روِز ثبت (Sista registreringsdatum)، تاریخ روزی است که پس از آن دیگر امکاِن اعالمِ جدید و یا تغییر 
اطاّلعاِت وارد شده وجود ندارد. بعد از این تاریخ دیگر امکاِن اعالمِ نیاز به مراقبت از فرزندتان از طریق این اپلیکیشن 


وجود ندارد.
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هر دروه ی تعطیلی (Lovperiod) نشان دهنده ی محدوده ی زمانی ای است که شما نیاز به مراقبت از فرزند خود 

ندارید. )بدین معنی که فرزند شما در خانه خواهد ماند(


پیام (Meddelande) نشان دهنده ی این است که موارِد ثبت شده مربوط به کدام دوره ی تعطیلی است.

عالمت گذاریِ شما در تقویم، بوسیله ی کلیک کردن به روی روزهای مورد نظرتان، روزها/تاریخ هایی را نشان می دهد که 

نیاز به مراقبت از فرزنِد خود ندارید و او در خانه خواهد ماند.

اگر در تمامی دوره ی تعطیلی اصال نیازی به مراقبت از فرزند خود ندارید، تنها کافی است که گزینه ی «انتخاِب همه ی 

روزهای تعطیل» (Välj alla dagar) را کلیک کنید.


جهت لغو و پاک کردن تمامی روزهایی که انتخاب کرده و عالمت زده اید، به روی گزینه ی «حذف» (Rensa) کلیک کنید.

 Bekräfta) «بعد از اینکه تمامی روزهایی که فرزند شما در خانه خواهد ماند را ثبت کردید به روی گزینه ی «تأئید ثبت
registreringen) کلیک کنید. بعد از این کار وارد صفحه ی جدیدی می شوید که تمامی موارد انتخاب و ثبت شده را 
 (Tillbaka) «مشاهده می کنید. هنوز امکان تغییر روزها و تاریخ های ثبت کرده ی خود را دارید و با انتخاب «بازگشت

به صفحه ی قبلی بر می گردید. ولی اگر موردی برای تغییر وجود ندارد فقط روی گزینه ی «بفرست» (Skicka in) یا 

«ثبت» (Registrera) کلیک کنید.

توّجه! 

با انجامِ دستورالعمِل فوق شما روزها و مّدت زمانی که نیاز به مراقبت از فرزند خود را ندارید ثبت کرده اید.

حاال بایست به قسمِت برنامه ی فرزند خود (Barnschema) بروید و روزهائی را که نیاز به مراقبت از فرزند خود 

دارید (یعنی روزهائی که فرزند یا فرزنداِن شما به مدرسه یا کودکستان خواهند رفت) را ثبت کنید.

اگر فرزند و یا فرزنداِن شما در طول تمام هفته ی مورِد نظر در خانه خواهند ماند، در آن صورت رویِ گزینه ی «در تمام 

طول هفته در تعطیالت» (Ledig hela veckan) عالمت می گذارید.

 (Medborgarservice) آیا احتیاج به کمک و توضیحات بیشتر دارید؟ در این صورت با دفتر خدمات شهروندان
بوسیله ی شماره تلفن ۰۲۶۲۴۰۰۰۰ تماس بگیرید.
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