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Information med anledning av Corona viruset 

 معلومات بسبب فيروس كورونا

 

من أهم أولوياتنا هي الصحة لدى تالميذنا وأطفالنا، والذين يعملون في مؤسسات البلدية، أسرهم ومجتمعنا. نتبع بعناية تطور 

 فيروس كورونا-١٩ ونريد من خالل هذه الرسالة أن نعلمكم ونهيئكم لكيفية التعامل مع إنتشار الفيروس المستمر بأفضل طريقة.

  نحن ندعوكم إلستخدام السكولسوفت, اليونيكوم وكذلك الصفحة اإللكترونية للبلدية.

نحن نقوم بتقييم الوضع الحالي يوميا   بناء  ا على توجيه من قِبل المسؤولين، السياسيين، والسلطات وسوف نقوم بتنفيذ اإلجراءات 

 حسب الحاجة، األوامر والقرار.

 

 نعرف أن هناك سؤال يراود العديد وهو هل ستغلق المدارس

 

 هيئة الصحة العامة التنصح اليوم باغالق المدارس وإنما ترى أهمية إستمرار هذا الجزء بالذات من المجتمع كالمعتاد. التركيز 

يقع اليوم على كيفية الحد من إنتشار العدوى بين كبار السن في مجتمعنا، وكذلك الحد من اإلنتشار جغرافيا  . من المهم جدا   أننا 

 نتحّمل المسؤولية عن ذلك ونحثكم على إتباع نصائح هيئة الصحة العامة. 

نحن بالتأكيد نتهيأ ألي تغير ممكن وهو الدراسة عن بعد، لذا يجب علينا أن نكون مستعدين في حالة يكون هذا اإلجراء ضروري. 

 سوف تشعرون باإلطمئنان بأن أطفالكم سوف يستمرون بالحصول على تعليم ودعم عالي الجودة.

 

 إغالق دور رياض األطفال، دور أوقات الفراغ و المدارس في البلدية والتحول الى الدراسة عن بعد

 

 بلدية هوربي بصفتها المسؤول الرئيسي يمكنها وبسبب فيروس كورونا غلق المؤسسات

 

 - على أساس غياب جزء كبير من عدد العاملين وذلك بسبب فيروس كورونا وهذا يجعل من الصعب تمشية األعمال

 

 - بعد التشاور مع طبيب الحماية من العدوى لمواجهة إنتشار العدوى

 

 - في حال وقوع المدرسة في منطقة قد قررت هيئة الصحة العامة تطويقها 

 

 - على أساس توصيات من هيئة الصحة العامة.

 

 الحكومة تستطيع غلق دور رياض األطفال والمدارس

 

 لكي تكون السويد في حالة استعداد عندما تسوء حالة اإلنتشار فقد قرر البرلمان بتاريخ

١٩ /٣ قانون جديد. القانون ينص على أن الحكومة في حالة تأزم األوضاع تستطيع أن تعلن إغالق دور رياض 

 األطفال، المدارس و دور أوقات الفراغ مؤقتا   على مستوى الدولة، المقاطعة أوعلى مستوى البلدية.

 

إذا قررت الحكومة إغالق دور رياض األطفال، دور أوقات الفراغ والمدارس يتم تقديم الرعاية لألطفال والتالميذ الذين 

 بحاجة الى الرعاية لكي تستطيع أن نحافظ على األعمال ذات األهمية األجتماعية.
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 ماذا نقصد إذا كان هناك حاجة إلغالق دار رياض األطفال، دار أوقات الفراغ والمدرسة مؤقتا  

 

ـ التدريس عن بعد سوف يُنّجز لكل المراحل الدراسية من الصف التمهيدي الى الصف التاسع حتى يتم توصيل 

 معلومات اخرى.

ـ تالميذ وأطفال أولياء األمور الذين لديهم أعمال ذات أهمية إجتماعية سوف يتم تقديم التدريس لهم في المدرسة وكذلك 

          الرعاية في دار رياض األطفال و دور أوقات الفراغ.    

 

 كيف يعمل التعليم عن بعد

التعليم عن بعد هو شكل من أشكال التعليم والذي يعني أن المعلم والتالميذ منفصلين عن بعضهما. يتم إستخدام أنواع مختلفة من 
الوسائط )مثل المواد المطبوعة والوسائط الصوتية وأجهزة الكمبيوترات والشبكات( تستخدم لسد المسافة بين التالميذ والمعلمين 

  ونقل محتوى المنهج. اليزال التالميذ يتبعون جدوالً زمنياً للتدريس.
 

  كيف يعرف األطفال ما يجب فعله

سيكون لدى التالميذ والمعلمين طريقان لالتصال  Schoolsoftو  Google Classroomمن خالل التقنيات الرقمية مثل 
 جدول الحصص وخطة الدرس والواجبات والحضور والغياب.  حيث يتم توثيق ومتابعة كال من

 

 ماذا يعني ذلك بالنسبة لي كولي أمر

النوم والحركة والنظام الغذائي الجيد. من توفير أفضل الظروف الممكنة الكتساب طفلك المعرفة، والذي يعني على سبيل المثال 
 hemsidaو  unikumو  schoolsoftالمهم بشكل خاص أن تكون على اطالع دائم على 

 

 كيف يعمل الغياب/الحضور

 .unikumو schoolsoftكولي أمر يتوقع منك أن تبلغ الغياب وفقا للروتين الحالي عبر الـ 
 

 اذا كان لديك أسئلة

 .unikumو schoolsoftكولي امر لديك كالمعتاد فرصة لمواصلة االتصال بجميع العاملين في المدرسة من خالل 
 

 بالنسبة لكم مع وظيفة اجتماعية مهمة

بالنسبة لألسر التي تحتاج الى المزيد من الجهد لكي يعمل المجتمع كما يجب، سيكون "التواجد ذاتي" في دور رياض األطفال 
 الطفل والمدرسة. ودور رعاية

 

 ذات األهمية االجتماعية  ماهي الوظيفة

العمل المهم اجتماعيا هو العمل الذي يجب أن يعمل اما حتى الينتهي بنا المطاف في أزمات خطيرة أو للتعامل مع األزمات عند 

      I MSBFS(2015:5حدوثها. ) 

 

 أصبح  اإلغالق واقعا  أين سيكون طفلي إذا

   .Schoolsoft, unikum,kommunens hemsidaوقف فستجد جميع المعلومات على موقع إذا حدث هذا الم
 

نحن ندرك أنه ال يوجد حل يناسب الجميع. سنفعل كل ماهو ممكن لحل مواقف محددة بعد ذلك ونأمل في استمرار التعاون الجيد 
  بين دور رياض األطفال ودور أوقات الفراغ والمدرسة والبيت.
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