
1 
 

 : تالمحتويا 
  2   القائمة اإللكترونية   -تسجيل الحضور 

  3    الخدمة اإللكترونية   -ية رئيس صفحة الال

 3     تسجيل الحضور 

  3      تعاب الراتب/ال 

 4    الجدول المقترح أو الجدول الجديد

  5     تسجيل الحضور والتقويم 

 7     لقاء إضافة/تغيير ال 

 7    مشاركين المشاركين/إدارة  الإضافة 

 7      ات لقاء ال   إلغاء

 7    المحدد(   لقاءال )رابط   لقاء ال تغيير 

 8     االتصال بالمشاركين 

 8  ( Sensus  في)مسؤول االتصال الخاص بك  الحدث   ل بمنظماتصال ا

 8      خطة العمل 

 8     نظرة عامة على قائمة الحضور

 9     البديل/اإلضافي القائد  

 9     ة القائد البديلأهلي

 10      للتوقيع

 10     التوقيع  تمام إرمز التوقيع و 

 

 

 



2 
 

 : القائمة اإللكترونية  -تسجيل الحضور 
قانون استقبال   الصادر بناًء على رقم التقوم بتسجيل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية باستخدام اسم المستخدم ) 

 وكلمة المرور التي تلقيتها في بريد إلكتروني منفصل. ( LMAطالبي اللجوء

 Internetوتعمل في معظم المتصفحات. نوصي بعدم استخدام  ، الخدمة اإللكترونية هي تطبيق ويب
Explorer  لدى يتم تحديثها حيث أن الخدمة اإللكترونية لم يتم تكييفها معها لنها قديمة ولمMicrosoft . 

 

 : للخدمة اإللكترونية  ة رئيسيصفحة الال
 : هية المورما أدناه  عرضستنو   الرمز ية رئيسصفحة الال في  ستجد 

 التي تنتمي إليها.  Sensus -سينسوس  . أهليتك ومنطقة1

 . الممنوح لككتيبات مرتبطة بالدور  . 2

 على الخدمة اإللكترونية.  سينسوس . يمكنك تقديم مالحظات وتعليقات إلى 3

 . سينسوس . معلومات االتصال الخاصة ب4

 ا. هوالمتعاونين مع اتر و قادة الد ل يهاتسليط الضوء عل سينسوس . الخبار الحالية التي تريد  5

تحت عنوان  و طرق للوصول إلى الحداث الخاصة بك والتي يجب عليك تسجيل الحضور فيها.   ( 3)  ثالث هناك 
إذا كان لديك العديد من  و . والخاصة بك  " ستجد كل الحداث الجاريةMina Arrangemang -  "أحداثي

وجه  في تلك القائمة على  القيام به على الشخص المعين القوائم، يمكن العثور عليها هنا لعرض ما يجب 
 . التحديد

 ، ستجد دائًما الحداث الجارية التي تقودها وتسجيل الحضور   الحدث   إدارة  تحت عنوان
 نقر على الحدث الذي تريد إدارته وسيتم فتحه. يتم الوهناك 
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، ستجد الحداث المؤرشفة )السنوات السابقة( والمكتملة )السنة الحالية(. ال يمكنك  العرض عنوان  تحت 
هذه. يمكنك النقر فوق النقاط الثالث في أقصى يمين كل حدث، ثم تحصل على فرصة لبدء بداية جديدة  تعديل 

 . لحداثك وطباعتها 

عرض الحداث التي يجب عليك التعامل معها والرقم الموجود في المربع تم  ي اإلشعارات  في   
المزيد  مع ، ولكن أيًضا هذا ضمن "أحداثي"  يمكنك رؤية كما  ر من الحداث التي لم تقم بمعالجتها. حذ   ُيظهر/يُ 

 حول كيفية القيام بذلك. هنا من المعلومات 

فرصة لتغيير كلمة  الهنا لديك أيًضا  و تعديل عنوانك وتغيير معلومات االتصال.  يمكنك هنا كمستخدم      
 المرور الخاصة بك. 

 

 : الخدمة اإللكترونية  – تسجيل الحضور
  - "أحداثي تحت عنوانإذا نقرت على حدث فاختر أحد الخيارات لفتح الحدث الذي ستسجل فيه الحضور. 

Mina Arrangemang" .من  يمنحك الخياران اآلخران قائمة يمكنك و ، ستنتقل مباشرًة إلى الحدث المحدد
 اختيار الترتيب الصحيح. خاللها 

 .Godkänna våra villkor - المطروحة شروط ال قبول  عندما تفتح الحدث لول مرة، يجب عليك أوالً 
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 : الراتب/التعاب 
 Villkor att – الموافقةشروط  "، فسيتم أيًضا تضمين شروط التوظيف في أتعاًباا/  تتلقى راتبً   قائدإذا كنت ك

Godkänna" . كقائد الفرصة إلرسال الشروط إلى بريدك اإللكتروني. لديك أيًضا   هناو 

 

 :الجدول الزمني المقترح أو الجدول الزمني الجديد
أو    سينسوسمن  1 رة رقم  في معظم الحداث، لديك الفرصة للموافقة على الجدول الزمني المقترح، الصو 

 ات متاحة أيًضا الحًقا. لقاءإمكانية تعديل الجدول الزمني/الو إنشاء جدول جديد. 

كلمة  أسفل القائمة على يمين  في الموجودالسهم   على . في حالة عدم تطابق الجدول الزمني المقترح، انقر  1
 . "Skapa nytt -   خيار "إنشاء جديد حينها يتاح لك"، Använd  - استخدم"

 . 2انظر الصورة  ، ات التي خططت لهالقاء. تظهر صفحة جديدة وتقوم بإنشاء جدولك الخاص بال 2

. "Använd  –" استخدم  كلمة  ، توافق على الجدول الزمني المقترح بالنقر فوق عديل إذا لم يتم إجراء أي ت. 3
 . عند اللقاءيمكنك أيًضا تعديل الجدول كما 
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 تسجيل الحضور والتقويم

 
ات المتاحة وكيف يبدو تسجيل الحضور،  لقاءواحد في كل مرة، وإذا كنت تريد معرفة ال  لقاء رؤية دائًما يمكنك 

". ومع ذلك، ال يمكنك تسجيل   sammankomsterÖversikt - ات لقاء"نظرة عامة على ال  علىيمكنك النقر 
 في تلك الصورة.  حضورال

في  كعنوان  لقاءا إدراج التاريخ والويتم أيًض   ،التاريخ الذي أنت فيهفي  حلقة دائرية في شكل يعرض التقويم 
 لمشاركين. قائمة اأعلى 
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  عليكات التي  لقاء يتم دائًما تمييز الشخص الذي قام بتسجيل الدخول باللون الزرق، كما يتم تمييز ال 
 مسؤولية اإلبالغ عنها باللون الزرق. 

 اسم القائد وفي التقويم. في ، فإن لون القائد اآلخر يكون دائًما باللون البرتقالي آخرون  إذا كان هناك قادة 

 من الرقم إلى  بداًل  (✓ر)هناك رموز مختلفة في التواريخ، حسب حالتها. يشير التاريخ الزرق وعالمة االختيا
 التقرير مكتمل. أن  

 . لقاءال أو أنه قد ال توجد بيانات لهذا ،بعد   لقاءال أنه لم يتم اإلبالغ عن    )!(  تعني عالمة التعجبو 

 . حضور تسجيل الال يمكن أنه لم يتم و  لقاءفي التاريخ يعني أن ال ()  صورة شخص 

  لقاءساعة على عقد ال 24وأنه قد مضى أكثر من  ، د  ق  قد عُ  لقاءيشير المربع الحمر حول التاريخ إلى أن ال و 
 ولم يتم إجراء أي تسجيل. 

  
على حضور المشاركين واحًدا تلو  على المربع    (✓) التالية عالمة اليتم تسجيل الحضور عن طريق وضع 

في   عالمةيمكن إزالة الو . مرة واحدة على الزر الذي يضع العالمة أعاله على جميع المشاركينأو النقر   ، اآلخر
 حضور. ال  حالة عدم

، فإنك تختار الحد القصى  المطلوبة  لقاءال  ساعات  مقد استوفيت م إذا كنتو ثم تقوم بملء عدد ساعات الدراسة، 
 لعدد ساعات الدراسة من القائمة.

  اللقاء تأتي إلى لسفل في الجزء ال "Nästa –  التاليعلى " ها، فانقر  تعبئتات ل لقاءإذا كان لديك عدد من ال
 التالي. 

 
، وإدارة المشاركين، وعرض قائمة  اللقاء ضمن إدارة الحداث، يمكنك بصفتك القائد الرئيسي إضافة/تغيير 

  المسؤول عنالمشاركين، واالتصال بالمشاركين عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية، واالتصال ب
 سينسوس.  في  ترتيبات ال
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 ها تغيير  وأ ات لقاءال /لقاءالإضافة 
 ها. تغيير  و أ  اتلقاء يمكنك إضافة الهنا 

غير محجوزة،    ةقاعال  /ة غرفالن  إال أ   ،لقاءبصفتك قائًدا إضافة   تقومومع ذلك، هناك بعض االستثناءات عندما  
وفي هذه الحاالت يتلقى  ، سسينسو  بعض الغرف التي يجب حجزها بواسطة موظفي سينسوس  يوجد في 

الحًقا   لقاءة المراد حجزها وسترى في القاعوال لقاءإلكتروني تفيد بإضافة الالشخص المسؤول عنك رسالة بريد  
 .أن الحجز قد اكتمل

 .ات التي لن يتم إجراؤهالقاءال إلغاء، يمكنك أيًضا   Ändra sammankomsterات لقاءتغيير ال  تحت عنوان
 

 مشاركين المشاركين/إدارة الإضافة 
الصادر بناًء    رقمالأو  personnummer - كامل شخصي توفير رقم ذلك لزم ستتمكن من إضافة مشاركين ي لل

عاًما، يمكنك   16إذا كان عمر المشارك أقل من   . أماLMA-nummerقانون استقبال طالبي اللجوء على
 . ا إدخال معلومات العنوان يدوي  

، يمكنك تعديل العنوان والبريد اإللكتروني والهاتف وجعل  Hantera deltagareإدارة المشاركين    تحت عنوان
 -اسم المشارك مباشرًة في قائمة الحضور  علىيمكنك اآلن أيًضا تعديل المشاركين بالنقر كما  الشخص قائًدا. 

Närvarolistan. 
 

في حاالت محددة عندما يصل عدد المشاركين إلى الحد   Lägg till deltagare  - ال يمكن إضافة مشاركين
 ."Lägg till deltagare - العنوان "إضافة مشارك أيًضا  ال يظهر   وعندهاالقصى. 

في الصفحة   "kontakt – االتصال "عنوان  اتصل بمكتب الرقابة للحصول على المساعدة. ستجد الرقم تحت 
 .الرئيسية 

 

 المحدد( لقاءات )رابط اللقاءال /لقاءال  إلغاء
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إذا لم   لقاءإلغاء الفقط يمكن و صحيحة. ال ات التي لم تحدث أو غير لقاء ال  لغاء، يمكنك إ رئيسي ا  قائًدابصفتك 
 .ه عديلالول، يمكنك فقط ت  لقاءال   إلغاءال يمكنك و الحضور.   تعبئة مكانيتم  

 

 المحدد(  لقاء )رابط ال  لقاءتغيير ال
  لقاءات الختيار وتعيين  لقاءغرفة أخرى إذا كان لديك العديد من ال و للوقت والتاريخ، بالنسبة  لديك الفرصة هنا 

لقادة.  اهنا يجب أن يكون لدى الشخص حساب قبل أن يتم رؤيته في مربع و لقائد بديل في المربعات أدناه. 
 .في قسم البديل/القائد اإلضافي، سيتم شرح كيفية إنشاء حساب لقائد جديد و 
 

 شاركين ل بالم اتصاال 
ال ترى الرسالة في  فإنك هنا، يمكنك كقائد إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني والرسائل النصية. ومع ذلك، 

لالخدمة اإللكترونية.   في الوقت الحالي، ال يمكن الرد على رسائل البريد  و إرسال نسخة إلى نفسك.  وُيفضَّ
 .على إيجاد حل لذلك جار عمل إال أن الاإللكتروني أو الرسائل النصية من الخدمة اإللكترونية، 

! إذا أدخلت عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك المحمول في الرسالة، فستتاح للمشاركين الفرصة للرد  نويه ت
ا،  ا عندما تكتب بريًدا إلكتروني  أتي تلقائي  ت  ارات الترحيب والتمنيات الطيبة في نهاية الرسالة أما عب عليك مباشرة. 

 .بنفسك الذلك ال يتعين عليك كتابته 
 

 سينسوس(  مسؤول االتصال الخاص بك في)الحدث    ل بمنظماتصال ا
 المسؤول عن الحدث المحدد في يمكنك إرسال رسالة هنا، بنفس الطريقة الموضحة أعاله، إلى الشخص 

 سينسوس. 
 

 عمل الخطة 
إذا تم  و ، ولكن قبل التوقيع. كلها  ة يالدراس  خالل الدورةيجب على القائد إكمال خطة العمل ويمكن القيام بذلك 

في   ا خطة العمل. يمكنك أيًضا إرفاقهتعبئة استمارة ل  اكميتم إ لم  هعرض عالمة تعجب حمراء، فهذا يعني أن
 .إذا كنتم مًعا رسالة بريد إلكتروني للمجموعة بأكملها  
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 نظرة عامة على قائمة الحضور
 الحالة.  ه القائمة في هذ  عديلهنا، ولكن ال يمكن ت  الدورة الدراسية ات  لقاء  كافةيتم عرض نظرة عامة على 

 

 ضافياإلبديل/القائد ال
يشارك في    شخص واحد ، يمكنك تعيين اتلقاء القائد رئيسي ال تستطيع حضور واحد أو أكثر من  كإذا كنت 

 .ا يتم إنشاؤه تلقائي  بل أن يكون لديه حساب من قبل،  الشخص   ال يحتاجو . لقاءاتهذه ال 

  "المزيد عنوان تحت  " Hantera deltagare - "إدارة المشاركين علىبصفتك القائد الرئيسي، يمكنك النقر   .1
– Mer يظهر مربع ببيانات الشخص. لجعل الشخص قائًدا،  ل، ينالمشارك  اءسمأ" أو النقر مباشرًة على قائمة

إذا كانت المعلومات مثل البريد  و  . "Ledare –  القائد"  الذي عليه كلمةالمربع  ( في ✓)وضع العالمة عليك  
 .عليك تعبئتهااإللكتروني ورقم الهاتف المحمول مفقودة، يجب 

إذا لم يكن    القائد البديليتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على حساب/معلومات تسجيل الدخول مباشرًة إلى . 2
سيجد  إذا كان لدى الشخص حساب بالفعل، فكل ما عليه فعله هو تسجيل الدخول و و حساب بالفعل.  قائدلدى ال

 . على صفحته  ا الحدث موجودً 

تغيير   على النقر  من خالل نفسه  لقاءبديل، يمكنك القيام بذلك مباشرة في المع ال لقاء ال لتغيير/مشاركة  .3
 .  " Ledare –  القائد"وتحديد الشخص تحت عنوان  لقاءال

تحت  ، يمكنك أيًضا القيام بذلك حاضًرا  بديلالها في ات التي يجب أن يكون لقاءإذا كان هناك العديد من ال . 4
  ،ات المقصودة لقاءوتحديد ال  "،Hantera sammankomster – ات لقاءإدارة ال" و" Mer -المزيد" عنوان 

 . " Ledare – القائد "وتحديد الشخص تحت عنوان  

 

ات  لقاءعندما يقوم القائد البديل بتسجيل الدخول باستخدام حسابه، يمكنه تسجيل الحضور في ال .5
 . أيًضا إرسال رسالة إلى المشاركين  يستطيعو ات الخرى. لقاءالمخصصة له، ويتم إغالق ال 

  الدراسية رة و من التوقيع على الد القائد الرئيسيقبل أن يتمكن   هاتلقاء على  قائد لل بديل يجب أن يوقع ال. 6
 . كاملة
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 البديل  م بأعمال القائديا أهلية الق
القائد  ، يتمتع "Mer -المزيد" تحت عنوان رة.  و مؤهالت القائد الرئيسي في الد ال يتمتع القائد البديل بنفس 

وإعداد قائمة  ، "Hantera deltagare - "إدارة المشاركينيمكن للقائد بالنيابة  و بسلطة أكبر.  الرئيسي 
سينسوس   صل فيو الت عن  مسؤول البالمشاركين وإرسال رسالة إلى المشاركين وإرسال رسالة إلى 

"Arransvarig ."  
 

 للتوقيع 
إذا كان  و . Signera  كلمة  اءخطة العمل، تض تعبئة كتمل يات بشكل صحيح و لقاءعندما يتم تسجيل جميع ال

 مفقود قبل أن تتمكن من التوقيع. المعلومات في أسفل الصفحة تخبرك ما هو   ستجدمفقود، ما هناك شيء 

 
 واستكمال التوقيع.  ، توقيعال و  ،ملخصالخطوات،  3يتكون التوقيع من 

إذا كان كل  و . سينسوسيمكنك كتابة رسالة إلى كما ات التي تم تسجيلها، لقاءهنا يمكنك مشاهدة جميع ال
 والقيام بالتعديل.  "Tillbaka –رجوع "  على كلمةانتقل إلى التوقيع، وإال فانقر  شيء على ما يرام 
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 التوقيع  كمال رمز التوقيع وإ
، وسيتم إرسال الرمز إلى رقم الهاتف المحمول المعروض. أدخل رمز  "Skicka kod – إرسال الرمز "  علىانقر  

 التحقق وأكمل التوقيع. 

 
 

 التوقيع على الحدث الخاص بك وتلقيت تأكيًدا بأن التوقيع قد اكتمل.إكمال  لقد قمت اآلن ب 

 
  "الكريسماس عيد الميالد "أو عطلة    ية،لصيفاة في العطلعلى سبيل المثال  ، ةر و دال االستمرار في   تنوي  إذا كنت 

وال   ، المعلومات بتعبئة   لتقوم → Till skapa nytt arrangemang - نشاء حدث جديد على كلمة "إل يمكنك النقر 
 . في الدورة ن الذين سيستمرون والمشارك من هم   أن تخبرتنس  

( الحداث  Ögat  - )العين  Visa - العرض  تحت عنوانيمكنك رؤية الحدث الذي قمت بالتوقيع عليه كما 
 . → Till dina slutförda arrangemang المكتملة
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 لمتابعة الحداث الخرى أو تسجيل الخروج.   → Till startsidanية رئيسصفحة الال بخالف ذلك، ارجع إلى  
 

 ا! ا سعيدً حظ  
 

 على أسئلة أو استفسارات يرجى االتصال بنا ةإذا كانت لديك أي
e-tjanst@sensus.se 

 

 لقراءة المزيد عن خدمة سينسوس اإللكترونية  
https://www.sensus.se/ledare/sensus-e-tjanst/ 

 

mailto:e-tjanst@sensus.se

