
 (Hoitoajat – Tee hoitoaikavarausاحجز موعد للرعاية ) –مواعيد الرعاية 

 

بإمكانك أن تختار حجوزات مواعيد الرعاية لطفل واحد أو لجميع األطفال في المرة الواحدة. يتوجب دائماً اختيار احد  .1

 األطفال.

ً نوعية وقت الرعاية تكون ثابتة دائم .2  أي رعاية أو مرض أو غياب. ا

حظة! الرعاية في التعليم التمهيدي ال لطفلك وتلك التي للشهر الجاري. مالتشاهد هنا جميع أماكن الرعاية البديلة الفاعلة  .3

 تُعتبر مكان للرعاية البديل من الممكن اختياره.

يضاً من بيانات مكان الرعاية أحدود بدء ونهاية المواعيد هي وفقاً لمواعيد افتتاح حضانة األطفال لطفلك )تشاهد ذلك  .4

 (.3البديل في الناحية 

نك من هذه الناحية متابعة عدد الساعات المحجوزة لطفلك للشهر. إذا حاسب حجز موعد الرعاية. بإمكا سفلتشاهد في األ .5

كانت فئة الدفع فارغة، وال ترى الساعات المتاحة، فهذا يعني أنه لم تتم إضافة حاجة إلى الرعاية لمكان الرعاية البديل 

 (.Daisy Managerدايسي ماناجير ) اخترته فيالذي 

 

 

 

 .4 – 1يتم الحجز بناًء على الخيارات 

 هناك العديد من الخيارات للقيام بذلك.

 

 بإمكانك تغيير الشهر من خالل زر السهم لخيار الشهر. .5

 بإمكانك اختيار كل الشهر من خالل الضغط على زر اختر الكل. .6

 بإمكانك اختيار أيام متفرقة من خالل الضغط على سطر اليوم المرغوب به. .7

 بالضغط على رقم األسبوع.بإمكانك اختيار أسبوع في كل مرة  .8

 احفظ الحجوزات بالضغط على زر الحفظ. .9

 األيام التي اخترتها تكون صفراء دائماً.

 من الممكن حجز غيابات فقط لأليام المقفلة.

 

 

كخيار أول من  )موجود 00:00مالحظة! بإمكانك القيام بحجز يستغرق طوال الليل بوضع وقت الساعة لموعد انتهاء اليوم األول 

حجز  انتهاءووقت الساعة الطبيعي لموعد  00:00. ضع وقت الساعة لموعد بدء اليوم التالي (الخيارات عند السحب إلى أسفل

 الرعاية.

 

 

 

 

 

 

 

Hoitoajat – Muokkaaminen, lisääminen, poistaminen ja laskurin tulkinta 

 وتفسير الحاسبالتعديل واإلضافة والحذف  –مواعيد الرعاية 

 

 حجزه. مع اختر يوم من التقويم تريد التعامل .1

 قم بتعديل البيانات الموجودة في الفراغات. .2

بالتناوب. يتم  ( تضيف حجز آخر لليوم الذي اخترته، هذا يمس على سبيل المثال الرعايةPlusبالضغط على زر )زائد  .3

 ي والتكميلي تلقائياً.التفريق بين التعليم التمهيد

 تتم قراءة حاسب حجز موعد الرعاية كما يلي: .4

 ما تم حجزه: كم عدد ساعات فئة الدفع التي حجزتها

 ما تم إنجازه: كم عدد الساعات التي استخدمها طفلك حتى اآلن من رعاية

 تم استعماله: محجوز والمبلغ حتى ذلك الوقت من الشهر

 الحجوزات من أجل الرعاية بإمكان طفلك أن يحجز ضمن نطاق فئة الدفع خالل الشهر الجاري.متاح لالستعمال: كم عدد 

 عن المالحظة التي تحصل عليها إذا تخطيت فئة الدفع لديك.يوجد في الصورة مثال أيضاً 



 سلة المهمالت تزيل الحجز الذي اخترته. -بالضغط على رز  .5

 احفظ. –احفظ التغييرات بالضغط على زر  .6


