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ادامۀ تدریس از راۀ دور در جمنازیوم
دسمب تصمیم گرفتیم تا در مکتب جمنازیوم ایل تاری خ  24جنوری  2021به تدریس از راۀ دور ادامه داده
ما در روز جمعه 18
ر
شود.

ما میخواهیم یک بار دیگر برای تان یاد آور شویم که مکتب/درس ها ادامه دارد تعطیالت تمدید نشده است
تدریس از راۀ دور رشایط زیادی را باالی شما به عنوان یک شاگرد میگذارد .ما رخصت نشده ایم بلکه درس ها هممچنان ادامه دارد
بگبید .تا بتوانید به هدف رسیده و
و شما باید یک بار دیگر یک مسئولیت بزرگ زیاد را برای درس های خود تان ،بر عهده ر
کامیاب/موفق شوید.

چند مشورت در این زمینه:
پیگبی کنید.
ا
ر
شود
یم
گذاشته
kunskapsforbundet.se
و
Its
Learning
• معلومات که در
ر
• در خانه یک جا را برای کار (درس خواندن) تنظیم کنید .آیا یک جعبه یا یک قفسه دارید که بتوانید از آن به طور موقت به
مب دارید که بتواند مانند ر ز
عنوان "Elevskåpالماری شاگرد" استفاده کنید؟ آیا یک ر ز
مب مکتب شما به کار برده شود ،تا بتوانید از
کمپیوتر و دیگر مواد دریس به یک شکل خوب استفاده نمایید؟
• همان روال معمول را حفظ کنید ،صبح به وقت مناسب از خواب بیدار شوید و شب به وقت مناسب به ر
بسب بروید.
تغیب
ر
دادن (روال) روزمره باعث تقویت تمرکز (حواس) و آموزش نخواهد شد.
• با کمال میل والدین خود را ر ز
نب دخیل بسازید و نشان بدهید چگونه کار یم کنید و کدام وظایف را از معلم های تان بدست آورده
اید.
اگر ز
ی
درست عمل نیم کند یا به کمک نیاز دارید در آن صورت بدون ضیاع وقت با معلم تان Elevhälsan ،IT ،یا
چیی به
ز
ر
مدیران مکتب تماس بگیید .آنها برای این وجود دارند تا شما را در درس های تان کمک کنند حت اگر شما از راۀ دور رنب کار
کنید.

اگر مریض هستید مانند همیشه گزارش بدهید
اگر مریض یم شوید باید مانند همیشه از طریق  24Skolaدر این مورد به مکتب اطالع بدهید.

مکتب مسدود/تعطیل نیست

َ
دسمب مکاتب به طور کامل مسدود نشده اند .ز
سبی نمودن امتحان ،کار های عمیل و یا هم بدست
دقیقا مانند ماۀ
برخ ها برای ر
ر
آوردن کمک در درس ها به مکتب خواهند آمد.
َ
معلمان تان در مورد آنچه که مشخصا برای شما اعتبار دارد ،شما را مطلع خواهند ساخت ـ مهم است تا ، It´s learning
اینستاگرام و یا فیسبوک را پیگری کنید تا هیچ معلومات را از دست ندهید.

هر چند ناراحت کننده است که ما نیم توانیم به تاری خ  11جنوری به طور معمول همدیگر را مالقات کنیم ،اما باید همۀ ما اندیک
ر
بیشب استقامت داشته باشیم.
ر
بیشب ر ز
نب از عهدۀ این کار بدر آییم.
توانای را دارید و در گذشته این کار را انجام داده اید ما میتوانیم برای یک مدت
شما این
ی
ما مراقب هستیم ،استقامت به خرچ یم دهیم و فاصله را حفظ یم کنیم
ادارۀ مکتب

