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 وأولياء أمورهم   مدرسة الستين باّكاإلى جميع تالميذ 

 

 

يسمى الدروس عن بعد خالل  هذه رسالة تحتوي على معلومات إضافية تتعلّق بتخطيط المدرسة للقيام بالتدريس عن بعد والقيام بيما

 . 3و2األسبوعين 

 

ريق الدروس عن بعد خالل اليومين األخيرين من الفصل الدراسي الخريفي، وقد  طلقد قمنا كما تعلمون جميعاً بالتدريس عن بعد عن  

ولقد شعرنا أن المعلمين كانوا مستعدين على شكل كاٍف وأن التالميذ برهنوا أنهم واعون وأنهم على قدر المسؤولّية.   ،تم هذا بنجاح

 للجميع بسبب العمل الناجح للدراسة عن بعد خالل هذه األيام. عن تقديري أرغب لهذا بالتعبير 

نحن بحاجة للقيام بهذا األمر مرة أخرى اليوم، ولقد تم اتخاذ القرار بتاريخ اليوم ألول أسبوعين من الفصل الدراسي، أي األسبوعين 

عن بعد خالل هذان األسبوعين، وسوف يتبع التالميذ  . هذا يعني أننا سوف نقوم بالتدريس عن بعد من خالل القيام بالدروس 3و2

 جدولهم العادي، وسوف تجدون الجداول الجديدة على صفحة المدرسة على شبكة اإلنترنت، في األذن الخاصة بكل صف. 

.  كانون الثاني/ أيلول11غداً يوم اإلثنين  9:00و    8:10لكن سوف يكون هناك تجّمع رقمي في غرفة مربي الصف بين الساعة 

صفوف ولكي يناقشوا تنسيق الدراسة خالل فترة التدريس عن  ن التواصل مع ال مجميع مربي الصفوف  تمكنوهذا لكي يتم التأكد من 

 . 9:30يوم اإلثنين الساعة لبعد، وتبداْ من بعدها الدروس طبقاً للجدول واليوم الدراسي 

 

الموجودة دائما في   Meetعن طريق الرابط الرقمي لغرفة المييت  سوق تُقام الدروس عن طريق دخول المعلم والتالميذ للدرس 

ين ال  ذلل الغيابات في الدكستر. يجب على التالميذ المرضى الالحضور ويسج  يأخذ المعلم  بالمادة.   خاصةالغووغل كالسروم ال

في   SMSعلى رسالة قصيرة  يستطيعون الحضور إلى الدروس التبليغ عن مرضهم من قبل أولياء أمورهم. سوف يحصل ولي األمر 

حالة غياب التلميذ عن الحصة كالعادة. يدرس المعلمون والطالب في المييت كالعادة ويقوم المعلم بتسجيل الخروج كالعادة. إن  

 الطالب ُملزمين بإلزامية التعليم كالعادة. 

 

  ،يتطلبون ذلكفي المدرسة للطالب الذي التدريس ب  القيام وسوف يكون بإمكاننا لن تكون المدرسة مغلقة خالل هذه الفترة الزمنيّة،

  Aوسوف يكون هنالك كادر عامل في داخل المدرسة. سوف يكون هذا عمل مرن مبني على احتياجات التالميذ. سوف يكون المدخل 

  ىإل إحضار شيء ما بالتوجه خالل فترة اليوم الدراسي، ويطلب من التالميذ المحتاجين للمساعدة الطارئة أو الذين يحتاجون مفتوح 

 من خالل هذا المدخل.  االستعالماتمكتب 

 

أو عن طريق البريد اإللكتروني   0454-307411رقم الهاتف من خالل  االستعالماتالرجاء التواصل مع 

stenbackaskolan@utb.karlshamn.se    في حال واجهتم مشاكل، كمشاكل التواصل مع شبكة اإلنترنت أو أية مشاكل تقنّية

 ، حتى وإن واجهتم مشاكل التواصل مع مشبكة اإلنترنت في المنزل. أخرى

 

دراسة عن بعد لكي نجد حالً بسرعة.  ر بسبب العند التلميذ أو ولي األم توتر بي الصف في حالة وجود قلق أو الرجاء التواصل مع مر

 ً  معكم بسرعة في حالة وجود قلق لدينا.   ل بالتواص سوف نقوم أيضا

ذه الفترة.  هخالل  كاملع المستويات المهنية فيها بشكل  توافر جمي ت سوف تتواجد الرعاية الصحية المدرسية في المدرسة، وسوف 

 بكة اإلنترنت. على صفحة شسوف تجدون طرق التواصل معهم  

جودة في حالة وجود  واعد الموعلى الق عاالستطالريد منكم أ ا ان  ،الطعام المدرسيالتربية بإرسال معلومات تخص  ة مديري سوف تقوم 

 أية تساؤالت. 
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الجودة  ريس عن بعد لكي يكون التدريس على مستوى الزمة للتدحضيرات الالقيام بالت لوقت الحالي في المدرسة على نحن نعمل في ا

مع الدعم اللغوي   الدراسي، نحن نعمل أيضا لكي يحصل جميع التالميذ على التنسيقات اإلضافية والدعم الخاص واإلرشاد دةالمعتا

 الذين يحصلون عليه عادة. 

 

 لحصول على تعاون جيدمع أمنياتي با

 

 مديرة بالنيابةللين أوغوستّسون، اكارو


