
 
 

 

 

به جای و�کالس  (Tieto Education)  جا�گ��ن شدن برنامه تیوتو ا�دو  (V-klass)  
  و ما بع�ض از برنا مه ها و مقررات را که به والدین و��رستان برنامه تیوتو ا�دو  جا�گ��ن و�کالس � شود   ،از نهم ماە ا�ست

 دارد تغی�ی � ده�م.  ارتباط

ض اوقات فراغت و مدرسه تماس بگ�ی  ند ندار   Bank IDکه به دال�ل خاص کسایض      ندبا�د با مسؤلنی

روال مخصوص خود را  � شود دادە انجام (Tieto Edu )ز�را آنها برای کار های که توسط تیوتو ا�دو 
 دارند. 

نییت (وب سا�ت ) شهرداری  منوی غذا دا�ش آموزان پ�ش د�ستایض را از این �س � توان�د از صفحه ان�ت
 (کمون) به آدرس ز�ر در�افت کن�د. 

https://kommun.vetlanda.se/skolmat  

 

ی برنامه   Tieto Eduبارگ�ی
ی برنامه تیوتو ا�د د.  شما با   App Store و�ا    Google Playبصورت را�گان از  و بارگ�ی وارد سیتم �   Bank IDصورت � گ�ی

 ش��د. 

نییت کمون  رهنمود استفادە برنامه تیوتو ا�دو موجود است و � تواند    https://kommun.vetlanda.se/edu   در صفحه ان�ت
  ترجمه شود.   Google Translateتوسط 

 

ن  مرکز فعال�ت های فوق برنامه    تقس�م اوقات گذاشنت Fritidshem schema  
توضیح دادە   ز�رصفحه  که در   و مطابق دستور العمل اوقات فراغت فرزند تان را در برنامه  تیوتو ا�دو � گذار�د تقس�م شما 
 عمل کن�د. شدە 

هر خواهر و   یو برا د �تکرار کن � توان�د آنرا در تی��و ا�دو بگذار�د هفته  نیچند  را برای  تقس�م اوقات فرزند تان  د � خواه ا�ر �
 . د �کن  برادر کیپ 

ون وارد شدن به صفحه خدمات  ق �را از ط�  تقس�م اوقات   د �توان � نانشما همچ انتخاب  با   ( e-tjänsten)   ,� �ال��ت
  از  را و � توان�د آن د �" ثبت کن registrera schema ) (گ��نه ی و   (Barnomsorg) "مراقبت از کودکان     ه  گ��ن

schema/sjalvservice.vetlanda.se   ط��ق  و �ا ازApp    در صورت استفادە از  . �د بطور سادە تر بدست آر  و ا�دو تتیوApp   
ض به شما  برنامه ن�از به تمد�د داشته باشد شما پ�ام که  زمایض   ، وری د�گرن�ی ض ترت�ب پ�ام های �ض در�افت خواه�د کرد و�ه همنی

 ارسال خواهد شد. 

 

 غ�ابت گزارش  

گزارش � ده�د.  (Tieto Edu)از ط��ق برنامه تیوتو ا�دو  ن را افرزند ت غ�ابت   ،از نهم ا�ست شما بصفت ��رست دا�ش آموز 
ون�� اوقات فراغت و�ا مدرسه باشد شما � توان�د  مرکز ا�ر فرزند شما در                 غ�ابت فرزند تان را از ط��ق صفحه خدمات ال��ت
(EN anmälan)  گزارش شما هم در مدرسه و هم در اوقات فراغت قابل د�د است. گذارش ده�د. در این صورت 

� توان�د آنرا مستق�م از ط��ق تلفن به مدرسه اشته باش�د ند   Appفرزند تان را از ط��ق  غ�ابتدر صورت�که شما امکان گزارش  
 اوقات فراغت گذارش ده�د. مرکز و�ا 

https://kommun.vetlanda.se/skolmat
https://kommun.vetlanda.se/tieto
http://www.eksjo.se/


 

 

 

 

�ن   –اوقات فراغت مرکز   ثبت نام حا�ن

عالمت  (Tieto Edu )بطور د�جیتال در تیوتو ا�دو  به این مرکز  را ت آمد و رفت فرزندان شما اکارمندان اوقات فراغت ساع
ی      Barnschema/Schemaöversiktز�ر عنوان   ،و تیوتو ا�دبرنامه  ا وارد شدن به  شماهم � توان�د بگذاری � کنند.  حا�ض

 فرزند تان را ببین�د. 

 

 (Meddelanden)پ�ام ها  
انجام � شود. به عنوان ��رست ، � توان�د پ�ام های ا�من را به   Tieto Eduارتباط کتیب با مدرسه عمدتا ٌ از ط��ق برنامه  

ض فرزند تان ارسال و �ا در�افت کن�د.   معلمنی

 

 اخبار (گذارشات)

�افت اما شما ن� توان�د به این    (Nyheter)در بخش  اخبار  Tieto Eduاطالعات عمو� از مدرسه فرزند تان  را � توان در 
 اطالعات پاسخ ده�د. 

 

 

 

ن   دستورالعمل  در  غ�ابتو  تقس�م اوقاتگذاشنت Tieto Edu 
 

 Appبارگذاری 
”App Tieto Edu”  را � توان بصورت را�گان ازGoogle play   و�اApp Store   اری کردذبارگ 

   Google Playرا پ�دا نکرد�د برر� کیند که   Appوارد س�ستم � ش��د. ا�ر   Bank IDشما با 
 شما روی کشور سوئد تنظ�م شدە باشد. 

 

 ثبت  برنامه (تقس�م اوقات)

 VTu7w-https://www.youtube.com/watch?v=2tSMwفلم آموز�ش : 

نیت شما هم چنان � توان�د تقس�م اوقات (برنامه ) را  با وارد شدن به    sjalvservice.vetlanda.se/schema,از ط��ق  لینک ان�ت
ون��  صفحه  ثبت   ثبت کن�د. اما registrera schema و سپس   Barnomsorg  انتخاب گ��نهو  (e-tjänsten )   خدمات ال��ت
ض در�افت خواه�د کرد.    Appاز . در صورت استفادەراحت تر است   Appاز ط��ق  برنامه  بطور مثال  شما پ�ام ها و اعالنات را ن�ی

 پ�ام در مورد اینکه چه وقت � توان تق�سم اوقات و�ا برنامه را تجد�د کرد. 

 . د � خود وارد ش�  BankIDکردە و با   ی" را راە انداز Tieto Edu. برنامه "1

ثبت   جدا�انه  کودک  هر برای   د �(برنامه با . د �ثبت کن  د �جد ( تق�سم اوقات)برنامه  د �خواه  کدام کودک �  یبرا د �انتخاب کن . 2
 شود)

https://www.youtube.com/watch?v=2tSMw-VTu7w
https://sjalvservice.vetlanda.se/oversikt/overview/268


 د. � کن  ک�کل registrera و سپس "ثبت نام"   Barnschema"برنامه کودک"گ��نه    یبر رو . 3

 

ض اول یهفته را براگ��نه   . 4  . د �انتخاب کن د �ثبت کن را  د �برنامه جد  ک�  د �خواه که �  یروز  نی

 . د � وارد کن د �کن  در هر روز درخواست �   مراقبت از کودک  یرا که برا ساعایت . 5

 

ی 6  � خواه�د برنامه ر�زی کن�د این کار را تکرار کن�د. را . ا�ر هفته های ب�ش�ت

"تکرار هفته " کل�ک  گ��نه هفته) اضافه کن�د ، روی   20ا�ر � خواه�د برنامه مشابه د�گری را برای هفته های ب�ش�ت (حدا��� 
 کیپ کن�د. � خواه�د و آنها را   را   چه هفته هایی کن�د ، سپس انتخاب کن�د که  

 .د�کن  ک�کلBekräfta ändrade schemaveckor  " تِائ�د تق�سم اوقات تغی�ی �افته هفته وار    " گ��نه    یرو . 7

 .د�کن  ک�کل Skicka in "ارسال"  گ��نه    یرو .  8

ض ز ان فر و برادر  ان خواهر  یبرنامه را برا د �توان مرحله �  نیا در   .د�کن  کیپ   ند تان ن�ی

 

 

 

 



 

 

 

  

 گذارش غ�ابت 

 . د � ده �  Tieto Eduدر برنامه   را فرزند تان  غ�ابت، شما به عنوان ��رست گزارش  ا�ست  9از 

  گذارش مانند گذشته  ،  د �تلفن همراە ندار  BankIDا�ر  ا �  و  د � برنامه را ندار   نیاستفادە از ا امکاناتا�ر 
 م�تلفن مستق  ق�خود را از ط� 

�
 کن�د. به مدرسه اعالم   ا

از ط��ق صفحه  خدمات   د �فرزند دار (Fritidshem ) بعد از مدرسه  مرا�ز فعال�ت های فوق برنامه �ا  ا�ر در مدرسه و 
ون��  گذارش شما برای مدرسه و مرکزفعال�ت های فوق برنامه بعد    -،  گذارش ده�د.  غ�ابت فرزند تانرا    (EN- anmälan)   ال��ت

 قابل مشاهدە � باشد.  ( Fritidshem)    مدرسه 

  

 دستورالعمل گذارش غ�ابت فرزند 

 . د � خود وارد ش�  BankIDکردە و با   ی" را راە انداز Tieto Eduبرنامه ". 1



 را فشار ده�د.  (Frånvaroanmälan )را فشار دادە سپس دکمه گذارش غ�ابت   (Frånvaro). دکمه غ�ابت 2

 

 

 

 انتخاب مراحل . 3

، به   را انتخاب کن�د  ( Heldag)  گ��نه یل  روز کام ک�   بتیگزارش غ  ی• برا
 . د �، کل روز را انتخاب کن یمار �مثال در صورت بطور 

و فردا وجود دارد. ا�ر کودک چند روز   یروز جار  یبرا غ�ابت (امکان گزارش
 برای هر روز گذارش جدا�انه دادە شود.)  د �است ، با مار �ب

ض شدە  ساعت گ��نه ی    •  را برای غ�ابت از قبل   (Tidsbestämd) تعینی
 بطور مثال مراجعه به دندان پزشک را انتخاب کن�د،    برنامه ر�زی شدە ،

 

 را فشار ده�د.   (Skicka frånvaro ) گ��نه یبرای ارسال گذارش غ�ابت  . 4

 مشاهدە گذارش غ�ابت 

  (Anmäld frånvaro)گذارش شدە   غا�ب گ��نه یو سپس    (Frånvaro) غا�ب گ��نه یشما همچنان � توان�د با کل�ک روی  
 های قب� را مشاهدە و�ا تنظ�م کن�د.      غ�ابت
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