
 

 

 تحدید الجدول الزمني
tempushemma.se  1.    قم بتسجیل الدخول إلى 

Set schedule/leaves 2.    أنقر فوق 
 3.    قم بملء الساعات في المربعات بالنصوص الملونة باللون األبیض، على سبیل المثال "06:35 - 16:45".

On leave إن كان هناك طفل یخطط لقضاء اإلجازة، أنقر فوق    .a 
 4.    أنقر + إن كان الطفل لدیه ساعات مجزأة على مدار الیوم.

.Arriving self 5.    إن كان الطفل سیصل وحده، حدد مربع 
.Departing self 6.    إن كان الطفل سیغادر وحده، حدد مربع 

 7.    اختر Home w/ إن كان هناك أحد آخر سوف یصطحب الطفل من الرعایة
 النهاریة.

.More info 8.    اترك رسالتك التي ترغب في توجیهها إلى أحد العاملین في النهایة في مربع  مزید من 
 

   (سوف ُتعرض رسالتك في لوحة إعالنات
 الرعایة النهایة).

 9.    كي تتمكن من نسخ جدول األسبوع، أنقر فوق Copy واختر الطفل واألسابیع التي ترغب في نسخ الجدول إلیها.
 10. لمزید من المعلومات حول كیفیة تحدید الجدول، أنقر فوق عالمة االستفهام الزرقاء في الركن العلوي على الیمین.

 
 التطبیق
 اضغط على زر عالمة الزائد األخضر في األسفل على الیمین.1.
 اختر  جدول زمني جدید  أو  عطلة جدیدة2.
 قم بتعلیم األیام3.
 اختر الطفل وأضف األوقات4.
 امأل معلومات أخرى إذا لزم األمر5.
 یمكنك أیضًا الضغط على یوم محدد على النظرة العامة إلضافة جدول زمني أو عطلة6.
 من أجل نسخ الجدول الزمني اختر  نسخ  عوض ذلك7.

 اإلبالغ بالغیاب
Report absence 1.    إن كان الطفل یحتاج إلى الرعایة خارج فترات الرعایة النهاریة، رجاء أنقر فوق 

 2.    اختر الطفل الذي تود اإلبالغ عن غیاب له.
 3.    اختر الموعد/التاریخ من التقویم الموضح أمامك.

 4.    یمكنك اختیار سبًبا للغیاب من Absence category أدناه و/أو ترك رسالة. (سوف
 یتمكن فقط الموظف المسؤول من رؤیة هذا السبب).

.Report absence 5.    أنقر فوق زر 
  

 التطبیق
 اضغط على زر عالمة الزائد األخضر في األسفل على الیمین.1.
 اختر  غیاب جدید2.
 اختر طفل3.
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 اختر األیام4.

 اختر جزء من الیوم أو طیلة الیوم5.

 اضغط على زر  اإلبالغ عن الغیاب6.
 

 
tiny.cc/tempus-new-caregivers-ar  :یمكنك االطالع على مزید من المعلومات من 
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