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NUDDIS DENACODE
کتاب راهنما برای سرپرستان

 Nuddisچیست؟
 Nuddisسیستم دیجیتال حضوریابی در پیشدبستانیهای شهرداری
بولناس ( )Bollnäsاست .هدف این سیستم دیجیتال حضوریابی ،تسهیل و
تضمین مدیریت جایابی و حضوریابی کودکان است.
از طریق  ،Nuddisکارکنان به اطالعاتی دسترسی پیدا میکنند که
برنامهریزی فعالیتها را برای آنها آسانتر میکند .در این سیستم،
اطالعات شفاف در خصوص حضور کودکان ،ساعات ورود و خروج،
تعداد کودکانی که در پیشدبستانی غذا خواهند خورد و سایر اطالعات قابل
دسترسی هستند .برای برنامهریزی فعالیتها به بهترین شکل ممکن ،الزم
است که کارکنان در زمان مناسب به برنامۀ زمانی فرزند شما دسترسی
داشته باشند.
 Nuddisیک برنامۀ مخصوص گوشی هوشمند (آیفون و اندروید) است که
قابل استفاده در آیپد نیز میباشد .تغییراتی که به عنوان سرپرست قانونی
ایجاد میکنید به صورت خودکار برای کارکنان پیشدبستانی هم
بهروزرسانی خواهد شد .جریان اطالعات در این سیستم رمزگذاریشده
است و از سطوح باالی امنیت برخوردار است Nuddis .به صورت ساده
و کاربرپسند طراحی شده است .این کتاب راهنما ،نگاهی اجمالی به
قابلیتهای این سیستم و نحوۀ شروع به استفاده از  Nuddisمیاندازد.

Persiska

در ابتدا و انتهای روز
ثبت ورود و خروج فرزند شما توسط کارکنان  ،Nuddisروی یک دستگاه آیپد و با لمس تصویر فرزندتان انجام
میشود .ثبت ورود و خروج با لمس تصویر توسط شما ،فرزند شما و همراهی کارکنان انجام میشود .مسئولیت انجام
ثبت با کارکنان است.

اطالعات مهم در Nuddis
اطالعات مربوط به سرپرست و فرزند شما به صورت خودکار از دفتر ثبت دانشآموزان  Skolplatsenوارد میشود
که تحت مدیریت شهرداری است .برای اینکه  Nuddisاطالعات بهروز شما را داشته باشد ،باید شخصا ً اطالعات خود
را در  Skolplatsenوارد کنید .مسئولیت اطمینان از بهروز بودن این اطالعات همواره بر عهدۀ شما خواهد بود .از
طریق لینک روبرو میتوانید به  Skolplatsenدسترسی پیدا کنید.https://bollnas.skolplatsen.se :
اطالعات مهم و خاص ،همچون حساسیتهای کودک ،توسط کارکنان و با هماهنگی شما به عنوان سرپرست در
 Nuddisثبت خواهد شد.

برنامۀ Nuddis
شما میتوانید از برنامۀ  Nuddisبرای ارسال برنامۀ روزانۀ فرزند خود و همچنین اطالعات مهمی که کارکنان باید در
آن روز بدانند استفاده کنید.
نسخۀ  iOSبرنامه (برای آیفون و آیپد) در  App Storeموجود است .نسخۀ اندروید برنامه در
 Google Playموجود است.

ورود به حساب
شما به عنوان سرپرست با استفاده از شناسۀ بانکی ( )BankIDخود وارد برنامۀ  Nuddisخواهید شد و فقط اطالعات
فرزند خود را مشاهده خواهید کرد .پس از ورود ،هنگامی که از شما درخواست میشود که نام حساب خود را ارائه
کنید ،این عبارت را وارد نمایید .bollnas :اگر گزینۀ استفاده از شناسۀ بانکی را ندارید ،با کارکنان واقع در
پیشدبستانی تماس بگیرید و از آنها کمک بخواهید.

استفاده از  Nuddisدر آیفون/آیپد
اگر شما از نسخۀ اندروید برنامه استفاده میکنید ،به قسمت بعدی بروید.

هنگامی که به عنوان سرپرست وارد نسخۀ  iOSبرنامه میشوید ،پنج زبانه را مشاهده میکنید :برنامۀ زمانی ،مرور
کلی ،تاریخچه ،پروفایل من و کمک.
برنامۀ زمانی
خالصهای اولیه از اطالعات فرزند شما در این قسمت نمایش مییابد .برای مشاهده یا تغییر برنامۀ زمانی ،فرزند مورد
نظر را انتخاب کنید.

برای افزودن مورد به برنامۀ زمانی ،روی روز مربوطه در تقویم کلیک کنید ،ساعت آوردن/بردن کودک و شخصی که
کودک را میآورد و میبرد را وارد کنید و در انتها روی دکمۀ «ایجاد» کلیک نمایید.
چنانچه میخواهید از همان ساعتها برای چند روز مختلف استفاده
کنید ،روی دکمۀ «کپی» کلیک کنید .ابتدا روزی که میخواهید از آن
کپی کنید و سپس روزهایی که میخواهید به آن کپی کنید را انتخاب
نمایید و روی دکمۀ «بعدی» کلیک کنید .اگر صاحب چند فرزند
هستید ،میتوانید همان ساعتها را برای فرزندان دیگر خود نیز کپی
کنید .دوباره روی دکمۀ «بعدی» کلیک کنید؛ اکنون ساعتها را از
یک روز به یک یا چند روز دیگر کپی کردهاید.
به همین طریق ،میتوانید ساعتهای یک هفتۀ کامل را به چند هفتۀ
پیاپی کپی کنید .روی دکمۀ «کپی» کلیک کنید و سپس «کل هفته» را
انتخاب نمایید .در گام بعدی ،میتوانید هفته مورد نظر برای کپی و
نیز بازههای زمانی دلخواه را انتخاب کنید.

گزارش غیبت
اگر فرزند شما به دلیل بیماری تمام روز غیبت داشته باشد یا مدرسه را
ترک کند ،از شما خواسته میشود که در اسرع وقت این تغییر را گزارش
کنید تا کادر مدرسه بتوانند فعالیتها را برنامهریزی کنند.
تغییرات شما مستقیما ً در برنامۀ  Nuddisدر پیشدبستانی بهروز
خواهد شد ،اما با کادر مدرسه صحبت کنید تا بدانید آنها مایلاند
در مواقع غیبت ،چگونه به آنها اطالع داده شود .گزارش
غیبت/بیماری یا گزارش خروج از مدرسه باید برای روزهایی
که از قبل برنامهریزی شده است انجام شود.

میتوانید با کلیک روی برنامۀ زمانی روز جاری و انتخاب دکمههای
«خروج» یا «غیبت/بیماری» و در پایان ،کلیک روی دکمۀ «تغییر»،
غیبت را گزارش کنید.
برای روزهایی که از قبل برنامهریزی شده است ،میتوانید پیام کوتاهی درباره اطالعات مهمی که کادر مدرسه باید
بدانند بگذارید .میتوانید این اطالعات را در کادر «اطالعات روزانه برای کارکنان» بنویسید .یک
نمونه از اطالعات مهم این است که فرزند شما به دلیل آنفوالنزای معده غایب است.

توجه! هدف از جمعآوری این اطالعات فقط این است که از شیوع عفونت بین سایر کودکان پیشدبستانی جلوگیری
شود .در اینجا باید با کادر مدرسه دربارۀ شیوۀ دلخواه آنها برای ارتباط نیز صحبت کنید.

مرور کلی
در اینجا میتوانید مرور سادهای از برنامۀ زمانی روزهای آتی فرزندتان را مشاهده کنید.
تاریخچه
در این قسمت میتوانید آمار مربوط به آوردن و بردن فرزندتان در طول چند هفتۀ گذشته و مقایسۀ آن با برنامۀ تعیینشده
را ببینید.
پروفایل من
در اینجا میتوانید بررسی کنید که اطالعات تماس در  Nuddisصحیح باشد .اگر اطالعاتی ناقص است ،وارد
 Skolplatsenشوید و اطالعات خود را در آنجا بهروزرسانی کنید .سپس  Nuddisبه طور خودکار با آن اطالعات،
بهروزرسانی خواهد شد.

استفاده از  Nuddisدر اندروید
نسخۀ اندروید برنامه ،زبانههای زیر را دارد :برنامۀ زمانی و

اطالعات

برنامۀ زمانی
خالصهای اولیه از اطالعات فرزند شما در این قسمت نمایش مییابد.
برای مشاهده یا تغییر برنامۀ زمانی ،فرزند مورد نظر را انتخاب کنید.
برای افزودن مورد به برنامۀ زمانی ،روی روز مربوطه در تقویم
کلیک کنید ،ساعت آوردن/بردن کودک و شخصی که کودک را
میآورد و میبرد را وارد کنید و در انتها روی دکمۀ «افزودن/تغییر»
کلیک نمایید.
شما میتوانید ساعتهای یک هفتۀ کامل را به چند هفتۀ پیاپی کپی کنید.
روی خط خاکستری تیره که نشانگر شمارۀ هفته است کلیک کنید .برای
مثال ،هفتۀ  37را در تصویر نمونه ببینید .سپس انتخاب کنید که
ساعتها روی کدام هفتهها و کدام فرزندان اعمال شود.
گزارش غیبت
اگر فرزند شما به دلیل بیماری تمام روز غیبت داشته باشد یا مدرسه را
ترک کند ،از شما خواسته میشود که در اسرع وقت این تغییر را
گزارش کنید تا کادر مدرسه بتوانند فعالیتها را برنامهریزی کنند.
میتوانید با کلیک روی برنامۀ زمانی روز جاری و انتخاب دکمههای «خروج» یا «غیبت/بیماری» و در پایان ،کلیک
روی دکمۀ «تغییر» ،غیبت را گزارش کنید.

تغییرات شما مستقیما ً در برنامۀ  Nuddisدر پیشدبستانی بهروز خواهد شد ،اما با کادر مدرسه صحبت
کنید تا بدانید آنها مایلاند در مواقع غیبت ،چگونه به آنها اطالع داده شود .گزارش غیبت/بیماری یا
گزارش خروج از مدرسه باید برای روزهایی که از قبل برنامهریزی شده است انجام شود.

برای روزهایی که از قبل برنامهریزی شده است ،میتوانید پیام کوتاهی درباره اطالعات مهمی که کادر مدرسه باید
بدانند بگذارید .این کار از طریق کادر «پیامها» انجام میشود .یک نمونه از اطالعات مهم این است که فرزند شما به
دلیل آنفوالنزای معده غایب است.

توجه! هدف از جمعآوری این اطالعات فقط این است که از شیوع عفونت بین سایر کودکان پیشدبستانی جلوگیری
شود .در اینجا باید با کادر مدرسه دربارۀ شیوۀ دلخواه آنها برای ارتباط نیز صحبت کنید.

اطالعات
اطالعات مختصری دربارۀ  Nuddisو همچنین گزینۀ روشن/خاموش کردن اطالعیهها و خروج از حساب در دسترس
شما میباشد.

سؤاالت متداول
اگر گزینۀ دریافت شناسۀ بانکی را نداشته باشم ،چطور میتوانم برنامۀ زمانی اضافه کنم؟
در صورتی که گزینۀ دریافت شناسۀ بانکی را ندارید ،با کارکنان پیشدبستانی صحبت کنید تا راهکاری در اختیار شما
بگذارند.
چرا قادر به افزودن/تغییر برنامۀ زمانی برای دو روز آینده نیستم؟
به منظور برنامهریزی فعالیتها ،الزم است که تغییرات برنامۀ زمانی حداقل  2روز قبلتر به اطالع پیشدبستانی برسد.
اگر مجبور به ایجاد تغییر هستید و کمتر از دو روز تا آن تغییر باقی مانده است ،با کارکنان پیشدبستانی خود تماس
بگیرید.
چطور میتوانم برای کارکنان پیام بفرستم؟
پیامهای کوتاه را میتوان در برنامه ارسال کرد .پیام را در کادر پیامها ،یعنی «اطالعات روزانه برای کارکنان» ()iOS
یا «پیامها» (اندروید) ،وارد کنید .پیامها در برنامۀ  Nuddisبه صورت حباب گفتگو در کنار تصویر کودک برای
کارکنان پیشدبستانی نمایش خواهد یافت.
آیا میتوانم غیبت/بیماری فرزندم را گزارش کنم؟
بله ،این امکان وجود دارد .خواهشمندیم در سریعترین زمان ممکن ،غیبت فرزند خود را به اطالع کارکنان برسانید تا
آنها بتوانند فعالیتها را برنامهریزی کنند« .خروج» یا «غیبت/بیماری» را انتخاب کنید و روی «تغییر» کلیک نمایید.
اگر ثبت ورود/خروج فرزندم را فراموش کردم چکار کنم؟
با کارکنان تماس بگیرید تا آنها به شما کمک کنند.
چرا ایمیلهایی دربارۀ زمان گزارشنشده برای فرزندم دریافت میکنم؟
سیستم یادآوریهایی به آدرس ایمیل شما ارسال میکند .هفت روز قبل از آخرین زمان برنامهریزیشدۀ شما ،سیستم به
شما یادآوری خواهد کرد که زمان برنامهریزی جدید فرا رسیده است .اگر نمیخواهید یادآوری دریافت کنید ،مثالً برای
تعطیالت ،فرزند شما در برنامۀ زمانی غیبت خواهد خورد.
اطالعات فرزند من تا چه مدت در  Nuddisباقی خواهد ماند؟
اطالعات فرزند شما تا  3سال در  Nuddisباقی خواهد ماند .پس از این مدت ،این اطالعات غیرقابل شناسایی میشود
ولی همچنان برای مقاصد آماری حفظ میگردد.

تماس با دفتر آموزش
مسائل مربوط به پشتیبانی را میتوانید به آدرس  support.utbildningskontoret@bollnas.seارسال کنید .لطفا ً
مشکل را به صورت کامل توضیح دهید ،بگویید که هنگام بروز خطا چه کاری انجام میدهید ،از چه نوع گوشی یا تبلتی
استفاده میکنید و اینکه آیا قبالً این مشکل را داشتید یا خیر.

