كيفية استخدام بطاقة بلدية سكيفة
بطاقة البلدية هي بطاقة دفع مماثلة لبطاقة السفر يجب تسجيل البطاقة وتعبئتها قبل االستخدام .بطاقة بلدية سكيفة تستخدم فقط في
المؤسسات داخل سكيفة المشتركة في هذة الخدمة .البطاقة شخصية ومن الممكن ايقافها في حالة الفقدان .البطاقة اإلضافية سعرها ٢٥كرون .
عند الحصول علي بطاقة البلدية يجب تسجيلها علي الرابط التالي :

Betalingskort.skivekommune.dk

ألول مرة عند الدخول للموقع عليك اختيار  Opretتسجيل
هنا تحصل علي فرصة إدارة بطاقتك أو بطاقات متعددة و في نفس الوقت االختيار من بين المؤسسات المتوافقة معك .
اذا كنت من اآلباء أو األقرباء وتريد إدارة بطاقة بلدية سكيفة ألوالدك أو أقرباءك عليك اختيار Administrer flere kort.
اضغط  Fortsæt til næste trinلالستمرار

قم بإدخال البريد االلكتروني و االسم االول و اللقب ورقم الهاتف بالضغط علي الخانات.

اضغط  Fortsæt til næste trinلالستمرار

قم باختيار كلمة مرور في خانة كلمة المرور بحد أدني  ٧احرف ورقم واحد الخانة تصبح لونها اخضر عند قبول كلمة المرور
لتأكيد كلمة المرور
اضغط Godkend

لقد تم إعدادك االن كمسؤول وتستطيع إدارة حسابك .
االن لقد تم دخولك الي الصفحة الرئيسة وتوجد خيارات مختلفة  .هنا تستطيع اختيار تغيير اللغة الي االنجليزية الي األسفل .
عند االنتهاء من من إعدادات التسجيل تستطيع شراء البضائع من المحالت – ومثال الدفع لرحلة التخييم .
عند شرائك بضاعة لطفلك  /قريبك  ،تذكر كتابة اسم طفلك أو قريبك لكي تستطيع المؤسسات معرفة من سوف يذهب معهم الي الرحلة ومن سوف
يحصل علي وجبة الصباح .
بعض المؤسسات لديها فقط محل ولذلك التستطيع منح بطاقة البلدية .

Tilføj kortbruger

البطاقة التي حصل عليها طفلك أو قريبك يجب ان تفعل وذلك بالضغط علي

في الحقل االول يجب عليك اختيار المؤسسة التي تنتمي الي البطاقة عندما تكون مواطن  /طالب  /أو موظف اختار bruger/elev
ادخل –  brugernavnمثال اسم المستخدم االول
ادخل brugerens for- og efternavn
ادخل رقم البطاقة يقع في مقدمة بطاقة البلدية الي األسفل علي اليمين يتكون من  ٨الي  ١٠شفرات
اضغط علي Godkend

عند اضافة البطاقة يجب ايداع النقود في البطاقة قبل استخدامها في مؤسسات بلدية سكيفة المتعاونة
اختار –  Foretag en indbetalingلوضع المال علي البطاقة ( بحد أدني  ٥٠كرون ) بين بطاقات مختلفة تديرها .يتم الدفع كما هوا الحال عندما
تشتري عن طريق االنترنت .

اذا كنت ترغب في تحديد مقدار المال الذي يمكن للمستخدم استخدامه في ا ْلي َْو َم عليك اختيار Ændre det daglige rådighedsbeløb.
يجب ان تحدد علي األقل  ١كرون في ا ْلي َْو َم لتجنب استخدام المبلغ الكامل علي البطاقة في ا ْلي َْو َم الواحد
إذا كنت تريد أن يكون الحد األقصى لالستهالك اليومي هو نفسه كل يوم  ،يمكنك إضافة  iboxجميعهاAlle dage.
إذا كان هناك حد أقصى لالستهالك اليومي ولم يعد هذا األمر مرغوبًا  ،فيمكن وضع التل في الجزء السفلي من الصفحةSlå det fra..
اضغط علي Aktiver dagligt rådighedsbeløb

البطاقة جاهزة لالستخدام في السجل النقدي في كشك المدرسة  /في القسم ويمكنك تسجيل الدخول وشراء المواد على  .webshopتذكر تسجيل الخروج.

نظرة عامة علي األزرار :
–  Foretag en indbetalingتريد ادخال المال الي الحساب
– Overførsel, saldohistorik og saldo e-mailعندنا تريد نقل المال بين الحسابات المختلفة ومعرفة اَي بطاقة يجب ان يكون عليها المال .
باالضافة اال ذلك لديك خيار رؤية الرصيد وتعيين البريد االكتنروني للرصيد التلقائي
–  Ændre det daglige rådighedsbeløbعندما تريد تحديد المبلغ األقصى المراد استخدامه اليومي .تستطيع االختيار بين الكروت المختلفة
المتطابقة علي الحساب يجب ادخال  ١كرون في كل خانة علي األقل وتذكر تنشيط المبلغ اليومي المستخدم .
–  Skift dit kodeordهنا يتم تغيير كلمة المرور .
–  Skift dine kontaktoplysningerهنا اذا تريد تغيير رقم الهاتف أو البريد االكتروني .
– Spær betalingskortعن فقدان البطاقة هناك فرصة إللغائها من هنا  Åben betalingskort,وهنا اذا تم العثور علي البطاقة مرة اخري .
– Tilføj kortbrugerعندما يتم الحصول علي بطاقة ألحد أفراد العائلة تتم اإلضافة من هنا وفِي هذا الحقل تستطيع تسجيل بطاقات متعددة
–  Ændre kortbrugerعندما يريد المواطن تسجيل البطاقة بنفسك مثال عن بلوغ الطفل السن القانوني
– Udbetal saldoهنا عندما تريد االنتقال الي بلدية اخري أو اقفال البطاقة .
–  Shopشراء .مثال عندما تريد الشراء عن طريق الموقع للرحلة المدرسية أو الغداء

عندما تريد الحصول علي المساعدة تستطيع التواصل عن طريق Økonomisk Sekretariat kontaktes på mail Okit@skivekommune.dk
أو
tlf. 9915 56 56 på hverdage i tidsrummet 9-13

