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Nuddis چیست؟

Nuddis های شهرداری دبستانیسیستم دیجیتال حضوریابی در پیش

هدف این سیستم دیجیتال حضوریابی، تسهیل و . است( Bollnäs) بولناس

 .حضوریابی کودکان استتضمین مدیریت جایابی و 

کنند که ، کارکنان به اطالعاتی دسترسی پیدا میNuddisاز طریق 

در این سیستم، . کندتر میها آسانها را برای آنریزی فعالیتبرنامه

اطالعات شفاف در خصوص حضور کودکان، ساعات ورود و خروج، 

اطالعات قابل دبستانی غذا خواهند خورد و سایر تعداد کودکانی که در پیش

ها به بهترین شکل ممکن، الزم ریزی فعالیتبرای برنامه. دسترسی هستند

است که کارکنان در زمان مناسب به برنامۀ زمانی فرزند شما دسترسی 

 .داشته باشند

Nuddis  است که ( آیفون و اندروید)یک برنامۀ مخصوص گوشی هوشمند

تی که به عنوان سرپرست قانونی تغییرا. باشدپد نیز میقابل استفاده در آی

دبستانی هم صورت خودکار برای کارکنان پیش کنید بهایجاد می

شده جریان اطالعات در این سیستم رمزگذاری. روزرسانی خواهد شدبه

به صورت ساده  Nuddis. است و از سطوح باالی امنیت برخوردار است

ی اجمالی به این کتاب راهنما، نگاه. و کاربرپسند طراحی شده است

. اندازدمی Nuddisهای این سیستم و نحوۀ شروع به استفاده از قابلیت

DENACODE NUDDIS
کتاب راهنما برای سرپرستان

Persiska



 
 
 

 

 در ابتدا و انتهای روز 

ام پد و با لمس تصویر فرزندتان انج، روی یک دستگاه آیNuddisثبت ورود و خروج فرزند شما توسط کارکنان 

م مسئولیت انجا. شودهمراهی کارکنان انجام می ثبت ورود و خروج با لمس تصویر توسط شما، فرزند شما و. شودمی

 .  ثبت با کارکنان است

 

 Nuddisاطالعات مهم در 

شود وارد می Skolplatsenآموزان اطالعات مربوط به سرپرست و فرزند شما به صورت خودکار از دفتر ثبت دانش

اشته باشد، باید شخصاً اطالعات خود روز شما را داطالعات به Nuddisبرای اینکه . که تحت مدیریت شهرداری است

از . روز بودن این اطالعات همواره بر عهدۀ شما خواهد بودمسئولیت اطمینان از به. وارد کنید Skolplatsenرا در 

 .s.skolplatsen.sehttps://bollna: دسترسی پیدا کنید Skolplatsenتوانید به طریق لینک روبرو می

 

های کودک، توسط کارکنان و با هماهنگی شما به عنوان سرپرست در اطالعات مهم و خاص، همچون حساسیت

Nuddis ثبت خواهد شد. 

 

  Nuddisبرنامۀ 

برای ارسال برنامۀ روزانۀ فرزند خود و همچنین اطالعات مهمی که کارکنان باید در  Nuddisتوانید از برنامۀ شما می

 .آن روز بدانند استفاده کنید

 

نسخۀ اندروید برنامه در . موجود است App Storeدر ( پدبرای آیفون و آی)برنامه  iOSنسخۀ 

Google Play موجود است . 

 

 ورود به حساب

اطالعات  خواهید شد و فقط Nuddisخود وارد برنامۀ ( BankID)ده از شناسۀ بانکی شما به عنوان سرپرست با استفا

 ا ارائهشود که نام حساب خود رپس از ورود، هنگامی که از شما درخواست می. فرزند خود را مشاهده خواهید کرد

ان واقع در ید، با کارکناگر گزینۀ استفاده از شناسۀ بانکی را ندار. bollnas: کنید، این عبارت را وارد نمایید

 .ها کمک بخواهیددبستانی تماس بگیرید و از آنپیش

 

 پدآی/در آیفون Nuddisاستفاده از 

 . کنید، به قسمت بعدی برویداگر شما از نسخۀ اندروید برنامه استفاده می

 

نی، مرور برنامۀ زما: کنیدشوید، پنج زبانه را مشاهده میبرنامه می iOSهنگامی که به عنوان سرپرست وارد نسخۀ 

 .کمک وکلی، تاریخچه، پروفایل من 

 

 برنامۀ زمانی

ند مورد نی، فرزبرای مشاهده یا تغییر برنامۀ زما. یابدای اولیه از اطالعات فرزند شما در این قسمت نمایش میخالصه

 . نظر را انتخاب کنید

 

https://bollnas.skolplatsen.se/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خصی که شبردن کودک و /روز مربوطه در تقویم کلیک کنید، ساعت آوردنبرای افزودن مورد به برنامۀ زمانی، روی 

 . کلیک نمایید« ایجاد»برد را وارد کنید و در انتها روی دکمۀ آورد و میکودک را می

 

ها برای چند روز مختلف استفاده خواهید از همان ساعتچنانچه می

از آن خواهید ابتدا روزی که می. کلیک کنید« کپی»کنید، روی دکمۀ 

کنید را انتخاب به آن کپی خواهید کنید و سپس روزهایی که می کپی

اگر صاحب چند فرزند . کلیک کنید« بعدی»نمایید و روی دکمۀ 

ها را برای فرزندان دیگر خود نیز کپی توانید همان ساعتهستید، می

ها را از کلیک کنید؛ اکنون ساعت« بعدی»دوباره روی دکمۀ . کنید

 .ایدوز به یک یا چند روز دیگر کپی کردهیک ر

 

های یک هفتۀ کامل را به چند هفتۀ توانید ساعتبه همین طریق، می

را « کل هفته»کلیک کنید و سپس « کپی»روی دکمۀ . پیاپی کپی کنید

توانید هفته مورد نظر برای کپی و در گام بعدی، می. انتخاب نمایید

 .خاب کنیدهای زمانی دلخواه را انتنیز بازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 گزارش غیبت

اگر فرزند شما به دلیل بیماری تمام روز غیبت داشته باشد یا مدرسه را 

شود که در اسرع وقت این تغییر را گزارش واسته میترک کند، از شما خ

 . ریزی کنندها را برنامهکنید تا کادر مدرسه بتوانند فعالیت

 

های برنامۀ زمانی روز جاری و انتخاب دکمهتوانید با کلیک روی می

، «تغییر»و در پایان، کلیک روی دکمۀ « بیماری/غیبت»یا « خروج»

 . غیبت را گزارش کنید

 

اید درسه بمتوانید پیام کوتاهی درباره اطالعات مهمی که کادر ریزی شده است، میبرای روزهایی که از قبل برنامه

 یک . بنویسید« اطالعات روزانه برای کارکنان»توانید این اطالعات را در کادر می. بدانند بگذارید

 . نمونه از اطالعات مهم این است که فرزند شما به دلیل آنفوالنزای معده غایب است

 

 مرور کلی

 .ای از برنامۀ زمانی روزهای آتی فرزندتان را مشاهده کنیدتوانید مرور سادهدر اینجا می

 

 تاریخچه

شده مۀ تعیینا برناشته و مقایسۀ آن بتوانید آمار مربوط به آوردن و بردن فرزندتان در طول چند هفتۀ گذدر این قسمت می

 .را ببینید

 

 پروفایل من

 اگر اطالعاتی ناقص است، وارد. صحیح باشد Nuddisتوانید بررسی کنید که اطالعات تماس در در اینجا می

Skolplatsen سپس . روزرسانی کنیدشوید و اطالعات خود را در آنجا بهNuddis عات، به طور خودکار با آن اطال

 . روزرسانی خواهد شدبه

 

دبستانی جلوگیری بین سایر کودکان پیش آوری این اطالعات فقط این است که از شیوع عفونتهدف از جمع! توجه

 .ها برای ارتباط نیز صحبت کنیدمدرسه دربارۀ شیوۀ دلخواه آندر اینجا باید با کادر . شود

روز دبستانی بهدر پیش Nuddisتغییرات شما مستقیماً در برنامۀ 

اند ها مایلخواهد شد، اما با کادر مدرسه صحبت کنید تا بدانید آن

گزارش . ها اطالع داده شوددر مواقع غیبت، چگونه به آن

بیماری یا گزارش خروج از مدرسه باید برای روزهایی /غیبت

 .ریزی شده است انجام شودکه از قبل برنامه



 
 
 

 

 در اندروید Nuddisاستفاده از 

و برنامۀ زمانی : های زیر را داردنسخۀ اندروید برنامه، زبانه

 اطالعات

 

 

 برنامۀ زمانی

. یابدای اولیه از اطالعات فرزند شما در این قسمت نمایش میخالصه

 . برای مشاهده یا تغییر برنامۀ زمانی، فرزند مورد نظر را انتخاب کنید

 

برای افزودن مورد به برنامۀ زمانی، روی روز مربوطه در تقویم 

بردن کودک و شخصی که کودک را /کلیک کنید، ساعت آوردن

« تغییر/افزودن»برد را وارد کنید و در انتها روی دکمۀ آورد و میمی

 . یدکلیک نمای

 

. های یک هفتۀ کامل را به چند هفتۀ پیاپی کپی کنیدتوانید ساعتشما می

برای . روی خط خاکستری تیره که نشانگر شمارۀ هفته است کلیک کنید

سپس انتخاب کنید که . را در تصویر نمونه ببینید 37مثال، هفتۀ 

 .ها و کدام فرزندان اعمال شودها روی کدام هفتهساعت

 

 گزارش غیبت

اگر فرزند شما به دلیل بیماری تمام روز غیبت داشته باشد یا مدرسه را 

شود که در اسرع وقت این تغییر را ترک کند، از شما خواسته می

 . ریزی کنندها را برنامهگزارش کنید تا کادر مدرسه بتوانند فعالیت

 

و در پایان، کلیک « بیماری/غیبت»یا « خروج»های نتخاب دکمهتوانید با کلیک روی برنامۀ زمانی روز جاری و امی

 . ، غیبت را گزارش کنید«تغییر»روی دکمۀ 

 

توانید پیام کوتاهی درباره اطالعات مهمی که کادر مدرسه باید ریزی شده است، میبرای روزهایی که از قبل برنامه

یک نمونه از اطالعات مهم این است که فرزند شما به . شودانجام می« هاپیام»این کار از طریق کادر . بدانند بگذارید

 . دلیل آنفوالنزای معده غایب است

 

 

واهد شد، اما با کادر مدرسه صحبت روز خدبستانی بهدر پیش Nuddisتغییرات شما مستقیماً در برنامۀ 

بیماری یا /گزارش غیبت. ها اطالع داده شوداند در مواقع غیبت، چگونه به آنها مایلکنید تا بدانید آن

 .ریزی شده است انجام شودگزارش خروج از مدرسه باید برای روزهایی که از قبل برنامه



 
 
 

 

 اطالعات

 ها و خروج از حساب در دسترسخاموش کردن اطالعیه/و همچنین گزینۀ روشن Nuddisاطالعات مختصری دربارۀ 

 .باشدشما می

 

 سؤاالت متداول

 توانم برنامۀ زمانی اضافه کنم؟اگر گزینۀ دریافت شناسۀ بانکی را نداشته باشم، چطور می

ر شما ر اختیادبستانی صحبت کنید تا راهکاری ددریافت شناسۀ بانکی را ندارید، با کارکنان پیشدر صورتی که گزینۀ 

 . بگذارند

 

 تغییر برنامۀ زمانی برای دو روز آینده نیستم؟/چرا قادر به افزودن

. دبستانی برسدیشتر به اطالع پروز قبل 2ها، الزم است که تغییرات برنامۀ زمانی حداقل ریزی فعالیتبه منظور برنامه

ود تماس خدبستانی اگر مجبور به ایجاد تغییر هستید و کمتر از دو روز تا آن تغییر باقی مانده است، با کارکنان پیش

 . بگیرید

  

 توانم برای کارکنان پیام بفرستم؟ چطور می

( iOS« )انای کارکناطالعات روزانه بر»ها، یعنی پیام را در کادر پیام. توان در برنامه ارسال کردهای کوتاه را میپیام

دک برای به صورت حباب گفتگو در کنار تصویر کو Nuddisها در برنامۀ پیام. ، وارد کنید(اندروید« )هاپیام»یا 

 . دبستانی نمایش خواهد یافتکارکنان پیش

 

 بیماری فرزندم را گزارش کنم؟ /توانم غیبتآیا می

نید تا ان برساترین زمان ممکن، غیبت فرزند خود را به اطالع کارکنشمندیم در سریعخواه. بله، این امکان وجود دارد

 . اییدکلیک نم« تغییر»را انتخاب کنید و روی « بیماری/غیبت»یا « خروج. »ریزی کنندها را برنامهها بتوانند فعالیتآن

 

 خروج فرزندم را فراموش کردم چکار کنم؟/اگر ثبت ورود

 .ها به شما کمک کنندبگیرید تا آنبا کارکنان تماس 

 

 کنم؟ نشده برای فرزندم دریافت میهایی دربارۀ زمان گزارشچرا ایمیل

م به شدۀ شما، سیستریزیهفت روز قبل از آخرین زمان برنامه. کندهایی به آدرس ایمیل شما ارسال میسیستم یادآوری

 برای ید، مثالً خواهید یادآوری دریافت کناگر نمی. فرا رسیده استریزی جدید شما یادآوری خواهد کرد که زمان برنامه

 .تعطیالت، فرزند شما در برنامۀ زمانی غیبت خواهد خورد

  

 باقی خواهد ماند؟ Nuddisاطالعات فرزند من تا چه مدت در 

شود ایی میپس از این مدت، این اطالعات غیرقابل شناس. باقی خواهد ماند Nuddisسال در  3اطالعات فرزند شما تا 

 . گرددولی همچنان برای مقاصد آماری حفظ می

 

دبستانی جلوگیری بین سایر کودکان پیش آوری این اطالعات فقط این است که از شیوع عفونتهدف از جمع! توجه

 .ارتباط نیز صحبت کنیدها برای در اینجا باید با کادر مدرسه دربارۀ شیوۀ دلخواه آن. شود



 
 
 

 

 تماس با دفتر آموزش

لطفاً .  ارسال کنید support.utbildningskontoret@bollnas.seتوانید به آدرس مسائل مربوط به پشتیبانی را می

دهید، از چه نوع گوشی یا تبلتی مشکل را به صورت کامل توضیح دهید، بگویید که هنگام بروز خطا چه کاری انجام می

 .کنید و اینکه آیا قبالً این مشکل را داشتید یا خیراستفاده می

 

mailto:support.utbildningskontoret@bollnas.se

