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 ةمدارس اإلعدادي  بعد لتالميذ الالتدريس عن 

مبر السابق، وبسبب هذا تزايد الضغط على الرعاية الصحي ة  ديس/هر كانون األولشالعدوى في بليكينغة خالل  انتشار لقد تصاعد

  24إلى  11طريق التدريس عن بعد خالل الفترة  تابعة للبلدية عنبشكٍل كبير. سوف يكون التدريس في مدارس بلكينغة اإلعدادي ة ال

د تم التشاور مع طبيب الوقاية من العدوى وكان تقييمه  بليكينغة. لقالعدوى في الوقاية من  وحدة كانون الثاني/ يناير بناًء على نصائح 

 العدوى في المدارس الثانوي ة.  انتشار تكون بنفس حجم خطورة العدوى في المدارس اإلعدادية  انتشارأن خطورة 

 للتدريس عن بعد على أفضل وجه.  االنتقالان تقوم بالتخطيط لكي يتم و ع البلديات أن تتبع هذه النصائح،ي لقد قررت جم

ث قد قمنا بتدريبات على التدريس عن بعد خالل مدة  حي ، يس عن بعدرلتديتحول إلى الكي إن النشاط التدريسي بتقديرنا مستعد  

نا أن  ولهذا يتوجب علي ٍب،  صععد خالل وقت طويل تحدٍ النتائج جيدة. إن القام بالتدريس عن ب يومين قبل العطلة المدرسية، وقد كانت 

 ى التدريس ذات الجودة العالي ة. يحصلون علف بغض النظر عن قدراتهم وظروفهم، سو ،نتأكد أن جميع التالميذ

دراسي  يقوم جزء من الكادر ال سوف )المدرسة  في   ر عاملدف يكون هنالك كالن يتم إغالق المدارس بشكٍل تاٍم، بل سو  •

 . ي المدرسة(عد فبإدارة التدريس عن ب 

ة ماسة للتدريس  جيُعتبرون أنهم بحاالتالميذ  هؤالء نأ بما .استثنائيالخاصة ذات وضع  االحتياجات إن مدرسة ذوي  •

 . الحميم

كخدمات في المدرسة. عندها يتم ذلك من خالل التنسيق بين ولي  ، اجة دعم خاصنون بحعض التالميذ الذين يكوقد يوجد ب  •

 مدرسة. األمر وال

 تواصل معهم. ال لكي يكون في اإلمكان توافرونالعاملون في الصحة المدرسية م •

علومات  وسوف يتم نشر م كي يتم التوص ل إلى حل، ل  ي اء المدرسموضوع الغدلق ب فيما يتعالمديرية مع وحدة الغذاء  تتعاون •

 موضوع خالل األسبوع القادم. عن هذا ال

د حاجة  ة اإلنترنت أو في حالة وجوكل مع التواصل مع شب كمدير في حالة وجود مشاالرجاء التواصل مع المدرسة أو ال •

 ة. ة التقني  يتعلق باألجهز للمساعدة فيما

 طريق التواصل الرقمي. ن  ، وإن تم هذا عالعاديةبالجدول وبحضور الدروس  االلتزام ذمي التالع من وقنت نحن  •

 

 .ني  ة هذا األسبوع لجميع األشخاص المعني في نهاي المعلومات  فر المزيد من تتوف سو

 

 ري توماس رينغب     صوفيا أولسون  

 عليممدير مديرية الت    مديرية قسم المدارس األساسي ة 

 

 ى ـ وحدة الوقاية من العدوبليكينغة ةعمقاط

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/smittskyddsenheten/information-om-

coronaviruset.html 

 

 بي ة مديرية الصحة الشع

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19 / 


