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ﺳﻼم ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ھﺎی ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻤﻨﺎزﯾﻮم!

ﻣﮑﺎﺗب ﺟﻣﻧﺎزﯾوم در  Kunskapsförbundetاز ھﻔﺘﮥ  50ﺑﺒﻌﺪ و اﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﺳﻤﺲ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﮫ از راۀ دور درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود.

َ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﮏ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر واﺿﺤﺎ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ھﻔﺘﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺷﺎﮔﺮدان و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﻻی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﮭﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا آﻧﮭﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺰان ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﮐﺎری را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ ھﺮ دو ﺷﮑﻞ ،از راۀ دور و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮری در
داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ،ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺎ ﻋﺎدت
ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از راۀ دور/از ﺧﺎﻧﮫ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺗﺪرﯾﺲ را از راۀ دور اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ.
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﮭﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ در آن ﺑﺮای ﯾﮏ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ از راۀ دور ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ـ اﻣﮑﺎن آﻣﺪن ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ و اﺟﺮای ﮐﺎر ھﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻤﮏ ،اﻧﺠﺎم دادن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮥ دﯾﮕﺮ در ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز،
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد را ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  It´s learningو ﻣﻌﻠﻤﺎن راھﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺂورﯾﺪ.
ﻣﮑﺘﺐ اداﻣﮫ دارد ــــــ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺪرﯾﺲ از راۀ دور ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺎد را ﺑﮫ ﻋﮭﺪۀ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ درس ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﮫ داده،
در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای درس ھﺎی ﺧﻮدش ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ﭼﮫ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دارای ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن را
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﺗﺎ��ﺪ ﻧﻤﺎﯾ�ﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ اداﻣﻪ دارد .در ﻣﻮرد اﻫﻤ�ﺖ ﺳﻬﻢ ﮔ ت فﺮﻓن در ﺗﺪر�ﺲ از راۀ دور و اﺟﺮای وﻇﺎ�ﻒ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ بﻪ ﺷﺎ�ﺮدان �
دﻫﺪ ،ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.
بﮕ��ﺪ ﺑبﯿن�ﺪ بﺎ ﮐﺪام وﻇﺎ�ﻒ کﺎر � ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ
بﮕ��ﺪ و از ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن پﺑ�ﺳ�ﺪ درس ﻫﺎ�ﺶ ﭼﻄﻮر � ﮔﺬرد .اﺟﺎزە ی
 ﻋﻼﻗﻪ یض
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻪ در و�ﺐ ﺳﺎ�ﺖ و در  Its learningﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ی ن
اﺿﺎ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﺪ.
ﻧ� اﻧﺪ� ﺗﻮﺟﮥ
 در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺣل را ﺑرای ﮐﺎر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﺧوب اﺳت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر را ﺑﮫ ﺷﮑل "دﻓﺗر ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ" ﺑﺳﺎزﯾد و ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در در داﺧل آن از ﮐﻣﭘﯾوﺗر و وﺳﺎﯾل درﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑل ﻣﻔﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 ھﻣﺎن روال ﻣﻌﻣول را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ،ﺻﺑﺢ ﺑﮫ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷوﯾد و ﺷب ﺑﮫ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺑروﯾد .ﺗﻐﯾﯾر دادن)روال( روزﻣره ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت ﺗﻣرﮐز )ﺣواس( و آﻣوزش ﻧﺧواھد ﺷد.
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ادارۀ ﻣﮑﺘﺐ و ) Elevhälsanﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان(
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ از راۀ دور درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ادارۀ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﻢ و ھﻤﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮭﺎ را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﺪ:
 اﮔﺮ دارای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺧﻮد راﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﻧﮕﮭﺪارﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻼَ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ. از ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ از اﺷﺘﺮاک در ﻣﺤﺎﻓﻞ ،رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرﺗﯽ /ﺑﺎزار ھﺎ ﯾﺎ و ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺮاک در ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪه و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ از
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎۀ دﺳﻤﺒﺮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﺗﺮم ﺑﮭﺎری و ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﺗﺪاوم ﺗﺪرﯾﺲ از راۀ دور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭼﮫ ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.
ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ــــــ آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
آن در داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ آرزو دارﯾﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
َ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
را در آﻧﺠﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺮچ ﺑﺪھﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﮭﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ آروزی ﺧﻮد
ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
� ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ �
ﮔﺮوۀ رھﺒﺮی Kunskapsförbundet

