
 ترسكلدفي اب ايغالن عغ تبليال
لعام  الخريفي راسيدلاالفصل إبتداًء من  شدين(ر الرايغ) الميذنفس الروتين للتبليغ عن غياب الت رلسامنارس في بلدية كادع المميج بعت  وف تس

 ثالثة طرق مختلفة: بليغ عن المرض من خالل، وسوف يكون بإمكان ولي األمر الت2019

 

ف المصرفي()الطريق الدكستر عن .1  معر 

  طبيق الدكسترق تطري عن .2

 طريق الهاتف اآللي عن .3

 

 (Medborgarkonto dexter.karlshamn.seن )تقديم طلب للحصول على حساب خاص بالمواط
 

ً  ،حساب تك بحوزإن لم يكن و ،رإستخدام الدكستر كولي أم يتسن ى لكلكي اب خاص بالمواطن يتوجب عليك إمتالك حساب دكستر أو حس أن  علما

ن لديهم حساب هناك بما أن رعاية األطفال كانت تُنس ق هنالك، فيتوجب عليك عندها أن تقوم بتقديم طلب من خالل يالكثير

dexter.karlshamn.se  اه )، حيث تقوم بالضغط على إحدى الروابط الُمسمAnsök om konto (، ومن ثم تقوم بإتباع اإلرشادات )إنظر

ق يعن طر )مالم يكن يوم عطلة( ل دخولك في اليوم التالييساعة، تقوم بتسج 24ة تستغرق عادة للصور أدناه(. يتم معالجة طلبك خالل فتر

 تأكيد.رسالة (. لن يتم إرسال أية bankID)المحمول مصرفيف ال( أو المعر  e-legitimationبطاقة التعريف اإللكتروني ة )لإستخدامك 

 

 

 

 سّجل رقم هاتفك أو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك، وأختر كيف تريد أن تحصل على التبليغ: 

 
 

 

وحتى تغيير رقم الهاتف  منبإمكانك التدقيق 

وعنوان البريد اإللكتروني باإلضافة 

إلختيارك إن كنت ترغب بالحصول على 

رسالة نصي ة قصيرة أو رسالة بريد إلكتروني 

يم تبليغ بالغياب، وإن كنت عندما يتم تقد

ترغب بالحصول على رسالة نصي ة قصيرة 

أو رسالة بريد إلكتروني في حالة تسجيل 

غياب غير مبرر )ألولياء أمور تالميذ 

( Min Dexterالمدرسة اإلعدادي ة( في )

(. ال Ändra adressuppgifterومن ثم )

 تنسى تثبيت إختياراتك.

 

 

https://www.karlshamn.se/digitala-tjanster/dexter/
https://www.karlshamn.se/digitala-tjanster/dexter/
https://dexter.karlshamn.se/Default.asp?page=auth/common/account&newaccount=yes


 دكستر على شبكة اإلنترنت

 تسجيل الدخول

في ( varevårdnadshaولي أمر) واختر (logga inإضغط بعدها على ). dexter.karlshamn.seادخل إلى ف ح للشبكة وإفتح أية متص

ف المصرفي.ك عن طريلعد ذلك، وسجل دخوتسجيل الدخول من بالخطوة التالية. إختر طريقة    ق المعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لغيابالتبليغ عن ا

 (Anmäl frånvaroغ عن غياب على )بل  ثم  منفل الذي ترغب بالتبليغ عن غيابه، والط إضغط على إسم

 

  

https://www.karlshamn.se/digitala-tjanster/dexter/


 ً في حالة كون الغياب  الخانات تمألال  .جزء من اليوم( الة كون الغيابفي ح) تاريخ الغياب ووقته إن وجد ترإخ عنه(. بل غ)للغياب المُ  إختر سببا

بر تعُ (، ويAktuell anmäld frånvaroوان )ناشر تحت عيظهر عندها الغياب بشكل مب ،(Spara) . إضغط على إحفظيوم كامل غياب

 ك.ه ويكون بإستطاعتك تسجيل خروجبغيابلغ عن ندها مُ التلميذ ع

 

 

 Visa frånvaro underإضغط على )

läsåret  )ها لكي تطلع على الغيابات المبلغ عن

 ً  .سابقا

 

ة: إضغط على رحلة اإلعدادي  )بالنسبة لطالب الم

(Frånvaro) في المرحلة السابقة لكي تطلع على

  الغياب الغير مبرر إن وجد(

 

يتعلّق  إن للمدارس طرق مختلفة فيمامالحظة: 

ول على ، ويتوجب الحصباإلجازات من المدرسة

اصة. خة ارتمسإم تقديل الخة من سموافقة المدر

 ا.بات هنالطلتلك تقدم  كال يمكن

 

 

 

 طبيق الدكسترت

ل التطبيق  حم 

كلمة حث عن بول. إعلى الهاتف المحموغل الغ متجر مجاناً من األب ستور أو ه، وبإمكانك تحميلواألندرويد iOSيوجد تطبيق الدكستر لل 

(Dexter أو )تحميل التطبيق: بط التالية لذهب إلحدى الرواإAndroid, iOs. 

 نترنت(اإل شبكةعن طريق )السر أحضر كلمة 

وهذا عن طريق تسجيل دخولك للدكستر على شبكة  ،سنى لك تسجيل الدخول للتطبيقلكي يتم وكلمة سر إسم مستخدالحصول على عليك 

 اإلرشاداتإتبع  ) حدة فقط!يتم فعل هذا األمر مرة وا. ( exterappdMin) تطبيق الدكستر الخاص ب ىط علوالضغ (لألعلى إنظراإلنترنت)

 (في حال عدم توافر رقم شخصي كامل لكالمستند هذا الموجودة في نهاية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hypernet&hl=sv
https://itunes.apple.com/se/app/dexter/id555638199?mt=8


 

 ق على الهاتف المحمولتطبيتسجيل الدخول في ال

، (Karlshamn kommun) كارلسهامنبلدية سر ولالدكستر في هاتفك المحمول وكتابة إسم المستخدم وكلمة ا تطبيقفتح  الا عليك األن إم

ة . سوف تجد في الصفحة التالية نظرة شامل(Frånvaroanmällan) على التبليغ عن الغياب وسوف تُحفظ هذه البيانات للمرة القادمة. إضغط

الطفل الذي ترغب بالتبليغ عن غط على إض إن وجدت.إدالئُها  ابقالس عن الغياب افة للبالغاتباإلض لجميع األطفال الذين تكون ولي أمرهم

 غيابه.

 

ل دخولك  تر الطفل المعني بالموضوع  خإ   التبليغ عن الغياب   سج   

 

 

 

 

 

 

 عني(.ماليوم ال )خالل دلي ببالغ عن غياب الطفل في يوم كاملتُ  ( في الزاوية اليمنى من األعلى لكيSkickaإبعث ليك سوى الضغط على )ٍما ع

، إمالء ل جزء من اليومفي حال غياب الطفل خال بداية واإلنتهاء( لكي تُظهر خانتي وقت الheldag)الموجود بجانب م نظ  مال عليك الضغط على

بريد لنصي ة القصيرة أو الة اوإلى الرسالبيق التأكيد فوراً في التطرسل يُ (. Skicka) البيانات المتعلقة بالوقت ومن ثم إضغط على إبعث

  .بيقطتمكنك اآلن إغالق الياإللكتروني. إنتهى. 

 

م كامليو  ء من يوم    جز      التأكيد             

 

 

 

 

 

 



 

 

 يخدام الهاتف اآللالتبليغ عن الغياب من خالل إست
 

ميع لج، وهو نفس الرقم عن طريق إستخدام الهاتف اآلليعن الغياب كولي أمر يغلبغب بالتإن كنت تر 0454 – 720026تصال على عليك اإل

أزرار األرقام. يتم بعث رسالة تأكيد عن طريق خدمة الرسائل القصيرة أو إلى البريد بليغ عن الغياب بإستخدام ة. تقوم بتقديم التالمدارس في البلدي  

لكي ، هذا غيابإستالم التبليغ عن ال لتأكيدفي ة تمة الهاد اإلنتهاء من المكالبعل لولي األمر جالرقم أو عنوان البريد اإللكتروني المس ىاإللكتروني إل

  .اءعن طريق الخطأو  عمداً  ف في حالة قيام أحد آخر بالتبليغ عن غياب الطفل،يتسنى لك إمكانية التصر تعلم ولكي

 

 فس اليوم:غياب التلميذ في ن لكي تبلغ عن

 .0454 – 720026إتصل ب  ●

ن  ●  .من عشرة أرقامإدلي برقم التلميذ الشخصي المكو 

  .اب يدوم نهاراً كامالً ي تبلغ عن غيلك 9م إضغط على الرق ●

لإلى ولي األمر الُمس بعث رسالة تأكيد مويت، تم إستالمه قد عن اليوم لتلميذبليغ عن غياب اتأن الاآلن بر عتيُ  ى البريد عبر الرسائل القصيرة أو إل ج 

، وهذا عن على هذه التبليغات ككيفية حصولورقم الهاتف وعنوان البريد اإلكتروني تغيير أو التأكد  بنفسك ولي أمر كونك. بإمكانك كاإللكتروني

 Ändraير بيانات التواصلغ  ) –( Min dexterدكستري صفحة )في  dexter.karlshamn.seطريق زيارتك ل

kontaktuppgifter ) 

 

 

 :خالل جزء من اليومآخر أو  ومللتبليغ عن الغياب خالل ي

 .0454 – 720026إتصل ب  ●

ن  ●  .من عشرة أرقامإدلي برقم التلميذ الشخصي المكو 

ن ه الغياب،اليوم الذي سوف يبداء في ل تاريخأدخ ● ً مكو  عات ورقمين قمين للسار الوقت، ثم من ستة أرقام، السنة ثم الشهر ثم اليوم ا

 ون الغياب يوم كامل.في حال ك 9للدقائق، أو إضغط رقم 

ن ه الغياب،في ينتهياليوم الذي سوف  ل تاريخأدخ ● ً مكو  عات ورقمين قمين للسار وقت، ثم المن ستة أرقام، السنة ثم الشهر ثم اليوم ا

 ون الغياب يوم كامل.في حال ك 9للدقائق، أو إضغط رقم 

 ون الغياب يوم كامل.في حال ك 9عات ورقمين للدقائق، أو إضغط رقم قمين للسار أدخل الوقت، ●

لإلى ولي ا بعث رسالة تأكيد ويتم، تم إستالمه قد خالل الوقت المذكور لتلميذبليغ عن غياب اتأن الاآلن بر يعت عبر الرسائل القصيرة  ألمر الُمسج 

 .ى البريد اإللكترونيأو إل

 

  اع الرسالة من بدايتها.على * لكي تعيد سم أو ،المة الهاتفي ةللحصول على المساعدة أثناء إجراء المك #ط على بإمكانك دائماً الضغ

 

 

 أو مشاكل؟هنالك أسئلة هل يوجد 
 ة.واجهت مشكلة مع الخدم في حال dextersupport@karlshamn.seبإمكانك التواصل مع 

 

لكي  dextersupport@karlshamn.seع ة م، تواصل في هذه الحالشخصي كامل لك فر رقماحال عدم توفي  ن إستخدام التطبيق فقطبإمكا

ل في يرسلوا إل  نفوس.سجل قيد اليك بيانات تسجيل الدخول لعنوانك المسج 

https://www.karlshamn.se/digitala-tjanster/dexter/
mailto:dextersupport@karlshamn.se
mailto:dextersupport@karlshamn.se

