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تقويم الحجز الخاص باألوصياء:في هذه اإلرشادات

تقويم الحجز الخاص باألوصياء.1

حجز أوقات الحضور لطفلك•

اإلبالغ عن مرات غياب طفلك•

تقويم الحجز الخاص باألوصياء الموجود بتطبيق الهاتف.2

حجز أوقات الحضور لطفلك في تطبيق الهاتف المحمول•

اإلبالغ عن مرات غياب طفلك في تطبيق الهاتف•

ل الدخول إلى ➢ عبر eVakaسج ِّ

https://espoonvarhaiskasvatus.fi/                 

”التقويم"في الجزء العلوي من الصفحة األولى، يظهر لك عنوان باسم ➢

.، يمكنك اإلبالغ عن مرات غياب طفلك وحجز أوقات حضورهeVakaفي تقويم ➢

يم جميع إذا كان لديك أكثر من طفل في الحضانة في عائلتك، فسيعرض لك التقو➢

.المعلومات الخاصة بهم
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حجز أوقات الحضور لطفلك

ل مساء يوم االثنين من األسبوع السابق، حيث سيتم قف6يجب حجز أوقات الحضور حتى الساعة ➢

.                                                  الحجوزات بعده ليقتصر التعديل فيها على العاملين فقط

التواريخ )يمكنك تغيير الحجوزات قبل أن يتم قفلها عن طريق إجراء حجز جديد في التاريخ المحدد 

.يحل الحجز الجديد محل الحجز الذي حددته مسبقًا(.المحددة

"إجراء حجز"انقر فوق ➢

.لفتح نافذة منبثقة

:في النافذة المنبثقة، حدد ما يلي➢

األطفال الذين تريد•

•

إجراء حجز لهم

oحدد األطفال

:التكرار•

o أسبوعي"أو " يومي"حدد"

(للحجوزات األطول)

:مدة سريان الحجز•

التواريخ التي تريد•

•

إجراء حجز فيها

الوقت•

:سيعرض التقويم أوقات الحضور التي تم حجزها لطفلك على النحو التالي•

اها طفلك في الرعاية انقر فوق تاريخ في التقويم لفتح نافذة منبثقة تعرض الحجز لهذا التاريخ والساعات الفعلية التي قض•

.النهارية في ذلك اليوم
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اإلبالغ عن غياب طفلك

"اإلبالغ عن غياب"انقر فوق ➢

.لفتح نافذة منبثقة

:في النافذة المنبثقة، حدد ما يلي➢

الطفل الذي تريد اإلبالغ عن غيابه•

وقت الغياب•

سبب الغياب•

oمرض

o غياب لسبب آخر=

العطالت، أيام اإلجازة 

o غياب منتظم=

أيام اإلجازة المتكررة

بما يتماشى مع

(وليس العطالت أو أيام اإلجازة األخرى)اتفاقية العمل بنظام الوردية 

:سيعرض التقويم غياب الطفل على النحو التالي➢
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من أجل حجز أوقات حضور طفلكتقويم الحجز المحمول للوصي

في تطبيق الهاتف المحمول
ل الدخول إلى 1. eVakaسج ِّ

https://espoonvarhaiskasvatus.fi/

افتح القائمة من الزاوية 2.

من" التقويم"العلوية وحدد 

.العرض التالي

ك في عرض التقويم، يمكن3.

اإلبالغ عن مرات غياب 

طفلك وحجز أوقات 

.حضوره

قتصر مساء يوم االثنين من األسبوع السابق، حيث سيتم قفل الحجوزات بعده لي6يجب حجز أوقات الحضور حتى الساعة ➢

محدد يمكنك تغيير الحجوزات قبل أن يتم قفلها عن طريق إجراء حجز جديد في التاريخ ال.التعديل فيها على العاملين فقط

.يحل الحجز الجديد محل الحجز الذي حددته مسبقًا(.التواريخ المحددة)

.لفتح عرض الحجز" إجراء حجز"انقر فوق ➢

:في عرض الحجز، حدد ما يلي➢

الطفل الذي تريد إجراء حجز له•

:التكرار•

oأسبوعي/ يومي

(للحجوزات األطول)

التواريخ التي تريد إجراء حجز فيها•

الوقت•

سيعرض التقويم أوقات الحضور ➢

:يالمحجوزة لطفلك على النحو التال



اإلبالغ عن مرات غياب طفلك في تطبيق الهاتف

لفتح" اإلبالغ عن غياب"انقر فوق ➢

".اإلبالغ عن غياب"عرض 

:في عرض اإلبالغ عن غياب، حدد التالي➢

الطفل الذي تريد اإلبالغ عن•

غيابه

وقت الغياب•

سبب الغياب•

oمرض

o غياب لسبب آخر=

العطالت، أيام اإلجازة

o غياب منتظم=

أيام اإلجازة المتكررة

بما يتماشى مع

اتفاقية العمل بنظام الوردية

(وليس العطالت أو أيام اإلجازة األخرى)
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سيعرض التقويم غياب الطفل على➢

:النحو التالي


