
به دليل ويروس كرونا 
حد اكثر فعاليت ما سالمتى دانش آموزان و فرزندانى است كه در اين شهر بسر مى بردند و همچنني خانوادههاى آنها 

و جامعه ما مى باشد. ما به طور دقيق تحوالت Covid-19 را دنبال كرده  و با اين نامه مى خواهيم شما را آگاه و 
آماده كنيم كه چگونه مى توانيم در آينده به بهترين شكل ممكن با شيوع اين بيمارى واگير مقابله كنيم. ما از شما 

ميخواهيم از schoolsoft, Unicom و يا صفحه مجازى شهر (www.horby.se) استفاده كرده تا به اطالعات 

جديد دسترسى يابيد. 

ما اوضاع را بطور روزانه و بر اساس راهنمايى هاى كارمندان، سياستمداران و مقامات دولتى ارزيابي مى كنيم و در 

صورت لزوم دستور العمل ها و تصميم گيرى هايى اجرا خواهيم كرد.

يك سؤال كه براى همه مطرح است، آيا مدارس تعطيل خواهد شد 

سازمان بهداشت عمومى بسته شدن مدارس را توصيه نمى كند و بالعكس اهميت ادامه اين بخش از جامعه را طبق 
معمول مى داند. در حال حاضر تمركز بر كاهش شيوع عفونت به افراد مسن در جامعه و همچنني كاهش گسترش 

جغرافيايى است. اين مهم است كه همه ما مسؤليت آن را بر عهده بگيريم و از شما مى خواهيم از توصيه هاى 

.(folkhalsomyndigheten.se) .سازمان بهداشت عمومى پيروى كنيد

ما در حال آماده سازى جهت آموزش از راه دور هستيم زيرا كه ما بايد اين آمادگى را داشته و اين عمل ضرورى 

است. شما بايد اطمينان داشته باشيد كه فرزندانتان همچنان به آموزش و پشتيبانى با كيفيت باال ادامه خواهند داد.

تعطيلى احتمالى پيش دبستانى ها، مراكز اوقات فراغت و مدارس شهر و انتقال به آموزش از راه دور 

 به داليل زير شهردارى شهر هوربى به عنوان مدير اصلى مى تواند به دليل ويروس كرونا مدارس شهر 
را ببندد 

-
زيرا كه بخش بزرگى از كارمندان به دليل ويروس كرونا غايب هستند كه امكان انجام كار وجود ندارد.
-
پس از مشورت با پزشكان بخش عفونى جهت جلوگيرى از شيوع بيمارى
زيرا مدرسه اى در منطقه اى واقع شده است كه توسط اداره بهداشت عمومى تصميم گرفته شده است تا ايزوله و -


بسته شود.
-
بخاطر توصيه مقامات بهداشت عمومى.

دولت مى تواند پيش دبستانى و مدرسه را ببندد 
براى اينكه سوئد اين آمادگى را داشته باشد چنانچه وضعيت بيمارى عفونى بدتر شود لذا پارملان در تاريخ ١٩/٣ 

قانون جديدى را تصويب كرد. اين قانون بدان معنى است كه در رويدادهاى غير منتظره در دوران صلح دولت ممكن 
است مقرراتى را صادر كند كه از جمله پيش دبستانى ها، مدارس و مراكز اوقات فراغت موقتا در سطح ملى، استانى 


و يا شهرى تعطيل گردند.

اگر دولت تصميم به تعطيلى گرفت، پيش دبستانى ها و مدارس و مراكز اوقات فراغت بايد به كودكان و دانش آموزانى 

كه نياز به مراقبت دارند تا فعاليت هاى مهم اجتماعى از كار نيفتد ارائه خدمات نمايند.

اين به چه معنى است اگر پيش دبستانى، مراكز اوقات فراغت و مدارس به طور موقت بسته شوند 

١- آموزش از راه دور در كليه مراحل از پيش دبستانى تا كالس ٩ انجام خواهد شد تا كه اطالعات جديدى برسد.

٢- به دانش آموزان و فرزندان سرپرستانى كه داراى كار كرد مهم اجتماعى هستند، آموزش در مدرسه، پيش 

دبستانى و همچنني مراقبت در مراكز اوقات فراغت ارائه مى شود.

http://www.horby.se
http://folkhalsomyndigheten.se


آموزش از راه دور چگونه انجام مى شود 
آموزش از راه دور نوعى آموزش است كه معلمان و دانش آموزان در نزد هم نيستند. از انواع مختلف رسانه (به عنوان 
مثال مواد چاپى، رسانه هاى صوتى، رايانه ها و شبكه ها) براى ايجاد ارتباط بني دانش آموزان و معلمان استفاده مى 
شود تا مشكل فاصله را حل كرده و معلومات درسى را به دانش آموزان برسانند. دانش آموزان همواره يك برنامه درسى 


را دنبال خواهند كرد.

بچه ها چگونه بدانند كه چه بايد بكنند 
از طريق فناورى ديجيتالى به ويژه مانند Google Classroom و Schoolsoft دانش آموزان و معلمان ارتباط دو 

طرفه اى دارند كه توسط آن برنامه درسى، ساعات درسى، تكاليف و حضور و غياب ان ها را ثبت و پيگيرى مى گردد.

به عنوان ولى امر اين چه معنى دارد 
فراهم كردن بهترين شرايط ممكن جهت كسب دانش براى فرزند شما به عنوان مثال خواب، تحرك و غذاى مناسب است. 


بسيار مهم است كه معلومات را از طريق Schoolsoft و Unicom و صفحه مجازى شهردارى دريافت كنيد.

حضور و غياب چگونه انجام مى شود. 
 Unicom و Schoolsoft از شما به عنوان متولى انتظار مى رود غيبت دانش آموز را مطابق روال فعلى از طريق


اعالم كنيد.
اگر سؤالى داريد 

 Unicom و schoolsoft به عنوان متولى شما مى توانيد به طور معمول با تمام افراد مدرسه به طور معمول از راه

ارتباط برقرار كنيد.

براى شما با كار كرد مهم اجتماعى 
براى خانواده هايى كه كارشان بيشتر جهت نياز عملكرد جامعه باشد، پيش دبستانى و مركز اوقات فراغت و مدرسه 
ارائه مى دهند. پرسشنامه اى از طريق schoolsoft و Unicom فرستاده مى شود و از آن طريق بررسى كرده تا 


بتوانيم آسان تر برنامه ريزى مكانى و پرسنلى انجام دهيم.
كار كرد مهم اجتماعى چيست 

يك كار كرد مهم اجتماعى كارى است كه بايد به هر طريقى كار كند تا ما با بحران هاى جدى ديگرى وارد نشويم و يا 

MSBFS (2015:5) در صورت بروز بحران ها مقابله كرد. در قانون بحران ها

اگر مدارس بسته شوند فرزند من كجا خواهد رفت 
در صورت بروز اين وضعيت شما ميتوانيد تمام اطالعات را در schoolsoft و unikum و صفحه مجازى شهردارى 


پيدا كنيد.
ما مى دانيم كه هيچ راه حلى كه مناسب همه باشد وجود ندارد. ما همه تالش هاى خود را براى حل شرايط خاص را 

انجام خواهيم داد. و اميد به ادامه يك همكارى خوب بني مهد كودك، مراكز اوقات فراغت، مدرسه و خانواده هستيم.


كارولينه اوِكسون الرسون

مدير كل آموزش وپرورش وسرپرست مدارس شهردارى هوربى
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