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ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ اوﻟﯿﺎء ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﺎﮔﺮدان دورۀ ﺛﺎﻧﻮی!
طﻮری ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ  19در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و از ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺟﺪی
ﺗﺮی را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎ در  Kunskapsförbundetﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﺗﻌﻠﯿﻢ از راه دور ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺐ دوره ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﭼﻮن اﺗﺎق ھﺎ و اﻣﮑﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎ
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت دارد وﻟﯽ ھﻤﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ دارای ﺻﻨﻮف ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دروس ﺷﺎن اداﻣﮫ
ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﺑﺮای آﻧﺪﺳﺘﮫ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺘﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﮫٴ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد و ازدﺣﺎم در ﺟﺎھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ دوﺑﺎره در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮم ﺑﮭﺎر ﮐﮫ آن وﻗﺖ ھﻤﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮ روی ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮدان طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﮫ دروس ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﮑﺘﺐ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  19ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮﺑﯿﺎن و ItsLearning

اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﻌﺪه ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و از راه دور ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ
دھﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد را از ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  Itslearningدرﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در طﯽ دورهٴ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری در ﺗﺮم ﺑﮭﺎر اﻣﺴﺎل را در ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺧﻮاھﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دروس را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دروس ﺷﺎن را ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن را ﺑﻨﺤﻮه ذﯾﻞ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ:
• ﺑﮫ وی ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ھﻤﮫ روزه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﮫ در  Itslearningو وﺑﺴﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﮫ
ﻧﺸﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺑﺎﺧﺒﺮ و آﮔﺎه ﻧﮕﮫ دارد.
• در ﺻﻮرت دروس ﺣﻀﻮری در ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد درﺳﯽ )ﮐﺘﺎب ھﺎ ،ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﭼﺎرﺟﺮ( را روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺒﺮد
• ﺑﮫ وی ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪه در دروس اش ،ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻻزم
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻣﺤﺼﻼن ﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و آﻣﺎدهٴ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ در وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺨﻨﯿﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد
دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﺗﺨﻨﯿﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ

دروازه ھﺎی ﺑﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﺗﺮم ﺑﮭﺎر اﻣﺴﺎل ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﮑﺘﺐ از ﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺖ .ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ
دﺳﺖ ھﻢ داده اﯾﻦ دروازه ھﺎ را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪارﯾﻢ.
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﺑﮫ ﺧﺮج دادن ﺗﻼش ھﺎی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺎن در ﻣﮑﺘﺐ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزھﻢ ﯾﺎدآور ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﮫ:
• در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﻧﺪک ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
• اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎﯾﺴﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮوﯾﺪ
• ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ را در ذھﻦ دارﯾﺪ؟
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ آدرس ای ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪkansli@kunskapsforbundet.se :

.در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-istockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/
ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻓﺎﺋﻘﮫ
Kunskapsförbundet ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

