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پڕکردنەوەی خشته ی كات\ پشوو

.1tempushemma.se بچۆ ناوه وه  بۆ

له  سه ر  پڕکردنەوەی خشته ی كات\ پشوو  Set schedule/Leaves كلیك بكه2.

كاتژمێره كان پڕ بكه وه  له  خشته ی نووسینی سپیه كه ، بۆ نموونە“6.35 – 16:45”  .3.
.a. كلیك بكه  On Leave   ئه گه ر منداڵه كه  له  پشوودایە ، له  سه ر  لە پشوودا 

 ئه گه ر منداڵه كه  كاتژمێره كانی له  سه رانسه ری رۆژه كه دا دابه ش دەکات، له  سه ر  + كلیك بكه .4.

ئه گه ر منداڵەکه  بۆ خۆی دێت، خانەی  خۆی دێت  Arriving self دیاری بکە.5.

 ئه گه ر منداڵه كه  بۆ خۆی دەڕواتەوە ، خانەی  خۆی دەڕواتەوە  Departing self  دیاری بکە .6.

 ئه گه ر كه سێكی دیكه  منداڵه كه  له  باخچه ی ساوایان دەهێنێتەوە  Home w/  هه ڵبژێره .7.

پەیامی راستەوخۆ بۆ کارمەندان  لە ڕیگەی  خانوی زانیاریی زیاتر More info  دابنە.8.
( ئه مه  له  ته بلێتی باخچه ی ساوایان نیشان ده درێت).

به  مه به ستی كۆپی كردنی خشته ی كاتی هه فته یێك، Copy  كلیك بكه ... و منداڵ و هه فته كان هه ڵبژێره 9.
کە دەتەوێ خشتەکەی تێدا کۆپی بکرێت.

بۆ زانیاریی زیاتر بۆ ئه وه ی كه  چۆن خشه ی كات دابنرێت،  ئه توانی له  سه ر پرسیاری دیاریكراوی10.
شین له  گۆشه ی ده ستی راستی سه ره وه  كلیك بكه ی.

راگەیاندنی ئامادەنەبوون

راگەیاندنی1.  ئه گه ر منداڵه كه  پێویستی به  چارەسەری له  ده ره وه ی باخچه ی ساوایان بوو،  
 ئامادەنەبوون  Report absence كلیك بكه .

 ئه و منداڵه ی كه  ڕاپورته كه  له  باره یەتی هه ڵیبژێره .2.

 ڕێكه وت له  نێو ساڵنامه كه  هه ڵبژێره .3.

تۆ  دڵخوازانە دەتوانی هۆکاری ئاماده نه بوونه كه  یان پەیامێک  له  ژێر  پۆلێنی ئامادەنەبوون4.
Absence category هه ڵبژێری.

 دوگمه ی  راگەیاندنی ئامادەنەبوون  Report absence   كلیك بكه .5.
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