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ﺳﻼم ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ھﺎی ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻤﻨﺎزﯾﻮم!
از ھﻔﺘﮥ آﯾﻨﺪه اﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت  18دﺳﻤﺒﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی  Kunskapsförbundetﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺲ از راۀ دور ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاردGymnasiesärskolan .
)ﺟﻤﻨﺎزﯾﻮم وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ( ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺪرﯾﺲ در آن ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ــــــ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯿﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ادارۀ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻧﯿﺎز و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺧﺰان ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ازدﺣﺎم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺷﺎﮔﺮدان در ﺳﺎﻟﻮن ھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد
دﯾﮕﺮ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ از ﺳﺎﻟﻮن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﻓﺎﺻﻠﮫ )ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد( ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﮭﺎ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎد آوری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:

-

اﮔﺮ دارای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺧﻮد را
ﺗﺴﺖ 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 ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﯿﺂﯾﺪ ﮐﮫ دارای ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ھﻢ
در ﺟﺮﯾﺎن روز )در ﻣﮑﺘﺐ( ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﻞ ھﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﮐﺎھﺶ ﺑﺪھﯿﻢ.
اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده آزﻣﺎﯾش ﺑرای ﮐووﯾد ـ  19را اﻧﺟﺎم داده و ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﻣﺛﺑت اﺳت در آن ﺻورت ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد
ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺣد اﻗل ﺑرای ﻣدت  7روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و از راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی داﮐﺗران اﻣراض ﻋﻔوﻧﺗﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ
دارای ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣرض ﻧﯾز ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﯾﮏ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎﮔردان ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﺗب وﯾژه ﺑرای
ﺷﺎﮔردان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت و ﻣﮑﺎﺗب ﺟﻣﻧﺎزﯾوم ﺑرای ﺷﺎﮔردان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت از ﭘﯾروی از آن ﻣﻌﺎف ﺑودﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻘررات از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣروز ﺑﺑﻌد
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﯾز اﻋﺗﺑﺎر دارد.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ھﺴﺘﯿﻢ اﻗﺪاﻣﺎت را ﮐﮫ اﮐﻨﻮن اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮭﺎر را ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ زودی دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﮫ وﺿﯿﻌﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

� ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ �
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