
 :skola 24تسجیل الحضور والغیاب 
 

 ) والرسائل المبثوثة في حالة الغیاب الغیر مبلغ عنھ.skola 24معلومات تتعلق بخدمة التلیفون (

 

 مرحباً أولیاء األمور:

 

 لتسجیل حضور وغیاب الطالب. skola 24بلدیة یألفھا تتبع نظام اسمھ 

أو نسیت رقمك تستطیع  skola 24أنت كولي أمر لدیك إمكانیة التسجیل في ھذا النظام. إذا لم یكن لدیك حالیاً رقم دخول 

 www.gavle.se/skola24الحصول على رقم جدید حیث یمكنك حجز ذلك من العنوان آلتالي: 

 

  ۰اتصل بالمدرسةعند االستفسار عن أي شئ 

 

 

 

 التبلیغ عن الغیاب كالمرض مثالً :

 
 حالیاً نستخدم خدمة التلیفون للتبلیغ عن الغیاب

 

  0515-86938والرقم المستخدم ھو 

 عند اإلتصال تسمعون رسالة ترحیب:

  ۰لخدمة الحضور والغیاب لمدارس قافال للتعلیم األساسي skola 24في  مرحباً وأھالً بكم 

 08.00م قبل التبلیغ یت

 یجب أن یتم التبلیغ في كل یوم یغیب فیھ الطالب.

 

 

 

 نرجو االنتباه:
 التبلیغ یتم فقط لیوم واحد

 فإنھ یحتسب تبلیغ غیاب عن الیوم التالي 12.00إذا تم التبلیغ بعد الساعة 

 یمكن إلغاء العدول عن التبلیغ أثناء المكالمة
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 بعد التبلیغ یأتي تأكید علیھ

 السماعة قبل سماع التأكید یلغى التبلیغإذا وضعت 

 ال تحتاج لرقم سري عند استخدام ھذه الخدمة

 كل ما تحتاجھ تلیفون بأرقام (على سبیل المثال ھاتف نقال)

 أو االتصال بالمعلم. skola 24في حالة التبلیغ عن جزء من الیوم تستطیع ذلك من خالل الدخول إلى صفحة 

 

 

 

 
 عن طریق الدخول إلى الصفحة. skola 24استخدام خدمة  بالطبع یمكنكم فیما بعد

 

 

 الرسالة التي ترسل إلى أولیاء األمور في حالة غیاب الطالب دون التبلیغ:

 skola 24في حالة غیاب الطالب دون التبلیغ فإنھ ترسل رسالة إلكترونیة أو عادیة من 

 لتبلیغھذه الرسالة ترسل في نفس الیوم الذي یغیب فیھ الطالب دون ا

 تكلفة الرسالة تتكفل المدرسة بدفعھا ویتم فقط إرسال رسالة واحدة في الیوم.

 

 

 

 كي تتمكن من استخدام ھذه الخدمة:
 skola 24یجب أن یكون لدى ولي األمر رقم دخول إلى 

 من لیس لدیھ رقماً یمكنھ تعبئة استمارة خاصة بذلك حیث تسلم للمدرسة

 أو تطلبھا من المدرسة www.gavle.se/skola24تحصل على ھذه االستمارة من 

 ویتم تدوینھم في ھذه الصفحة وتستطیع بنفسك التأكد من ذلك یجب أن یكون لدیك برید إلكتروني ورقم ھاتف نقال 

 بلغ المدرسة في حالة تغییر رقم الھاتف

 كل یوم یغیب فیھ الطالب 08.00ھذه الصفحة أو الھاتف قبل أنتم المسئولون عن التبلیغ من خالل 
 
 

 www.gavle.se/skola24إذا نسیت رقمك السري لدخول الصفحة تستطیع حجز رقماً جدیداً من 
 
 

  مع تحیات
  
                                                                                   Eva Levin    الفاي سرادم نع ةلوئسملا 
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