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 ية الفصل الدراسي الخريفي بدال معلومات ألولياء أمور تالميذ المدارس األساسية 

  

المدرسة، مما يعني أنه لن  الدراسة في شكال  سوف تُقام جميع أ  .أغسطس من آب/18يوم  ى مالقات التالميذ مرة أخرلة الصيفية، ونحن متلهفون للقد انتهت العط

 انوّية.  لي، سواء إن كان في المدرسة األساسيةّ أو في المدرسة الث الحا الوقت عن بعد في أي دراسة يكون هنالك 

 

ي ال 19-لكوفيدا إن 
 
 ا ينتشر  وقت الحالي ف

ً
 طفيفا

ً
ي كارلسهامن نتشارا

 
تعليمات مديرية الصحة  وف تتبع المدارس  س عليه.   و ما هن يبقى الوضع عىل أل عمل ن  ونحن ، ف

ي المستقبل أ
 
، و ي الشعبية ف

ً
 لكي نقوم بذلك. ساعدونا كل التالميذ وأولياء األمور أن ي من  نحن نطلب ضا

 

 19-الكوفيديخص  تعليمات فيما

،  19-لن يكون الكوفيدن بأن السبب يقت له من غير الممكن اأن  عرت بالمرض الطفيف، بماء في المنزل وإن شعليك البقا •
 من قبل أو إن كنت ملقّح.  19-حتى وإن اصبت بالكوفيد

- راض الكوفيد، والذين يعانون من أعوقف  سنة وما   13طفال من عمر  عبية كل البالغي   واأل تنصح مديرية الصحة الش •

ي الفحص  باستخدام، أن يفحصوا أنفسهم 19
سبقاً. وعليك  الشخص كان قد حصل على اللقاح م ، وإن كان(PCR-test) الذاتى

في  ذا يعني أنه ينبغي عليك البقاء هعلى النتيجة.  وحصولكللقيام بالفحص  انتظاركطول فترة  19-رف كأنك مصاب بالكوفيد  التص
 أليدي بكثرة. وغسل ا الحميم   ل جنب التواصالمنزل وت 

ل، وفي  على الطف  19-وفيدظهور أعراض الك في حال   التابع لهم ستوصفميجب على أولياء األمور التواصل مع ال •
 م بفحص. ذلك للقياو، سنة 12وال 10ال بين الطفل عمر  حال كون

خالل   األساسية والمدارس التحضيرية والمدارس الثانوية بالمدرسة  السليمين  يجب أن يلتزم األطفال والشباب اليافعة •
 يض. لة المرالعائ  دفرلحين وصول نتائج تحاليل   االنتظار وقت 

، عدى عن  19-فراد العائلة، المريض منهم والسليم، أن يبقوا في المنزل إن أصيب أحدهم بالكوفيدأيتوجب على جميع  •
 بقواعد التصّرف. كم لتبليغواصل معكم من قبل الرعاية الصحّية  ف يتم الت عراض المرضية. سولخالين من األأفراد العائلة الملقحين وا

سنة،   16تلميذ في حال كون عمر ال،  المدرسة مديريسمح للتلميذ الخروج من المدرسة والحصول على اللقاح بعد تبليغ  •
 وفي حال حصوله على موعد ألخذ اللقاح. 

بط  راء المزيد في الرارحلة إلى خارج البالد. إق بعد عودته من PCR-test فحص البميذ  التل قومح بأن يصُين  •

 وتواصل مع المدرسة. التالي 
-beredskap/utbrott/aktuella-https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd
-tillresa/rekommendationer-att-planerar-du-andra/om-och-dig-19/skydda-brott/covidut
 sverige-i-in-reser-som-igd 
 عنّية بالبقاء في المنزل في حالة المرض والتباعد وغسل األيدي التزال سارية. مإن النصائح ال •
  

 أونيكم للعائلة  وتطبيق (unikum)مونيكوأ

اسي )أي التقييم( ولكي تبعث بمعلومات مهمة من  درطور ال بع الت اونيكوم لكي تت ة التابعة لبلدية كارلسهامن المدارس األساسّي تستخدم 

أ الجدول على سبيل  موقع المدرسة لكي تقرشعارات وأن تتصفح إمكانك كولي أمر أن تحصل على إ أولياء األمور. ب  ىلمدرسة إلا

(. بإمكانك الحصول على معلومات أكثر وتحميل  Unikum familjفي حال تنصيبك لتطبيق اونيكوم للعائالت )ال بشكًل سهل المث 

 ط التالي:بيق عن طريق زيارتك للراب التط

-gle.com/document/d/1LCIPmyjhttps://docs.goo
 nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7gb-deB0PmpGuh9bUgpg8lT65xWOuSGvy 
  

 الخدمة الذاتيّة 
 ر: كأولياء أموفي موقع البلدّية التالي لكي نسهل عليكم األمور اإلستمارات األكثر شيوعاً والخدمات الرقمية لقد جمعنا 

 vservice/sjal-skola/sjalvservice/grundskolaoch-https://www.karlshamn.se/forskola 

                      2021-08-13  

        

   Dexterستردك

 تواصل في الدكستر. بإمكان أولياء األمور التبليغ عن الغياب وقراءة الئحة طالب الصف وتغيير بيانات ال

اب  ي ليغ عن الغراسي. بإمكانك كولي أمر التب قبل بداية اليوم الد  للقدوم إلى المدرسة استطاعتهيجب عليك التبليغ عن المرض للمدرسة في حال مرض طلفك وعدم 

 (. IST Dexter( أو عن طريق التطبيق )bankIDمصرفي اإللكتروني )المعرف ال م استخداعن طريق دكستر على شبكة اإلنترنت عن طريق 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://docs.google.com/document/d/1LCIPmyj-h9bUgpg8lT65xWOuSGvydeB0PmpGu-nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7gb
https://docs.google.com/document/d/1LCIPmyj-h9bUgpg8lT65xWOuSGvydeB0PmpGu-nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7gb
https://docs.google.com/document/d/1LCIPmyj-h9bUgpg8lT65xWOuSGvydeB0PmpGu-nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7gb
https://docs.google.com/document/d/1LCIPmyj-h9bUgpg8lT65xWOuSGvydeB0PmpGu-nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7gb
https://www.karlshamn.se/forskola-och-skola/sjalvservice/grundskola-sjalvservice/
https://www.karlshamn.se/forskola-och-skola/sjalvservice/grundskola-sjalvservice/
https://www.karlshamn.se/forskola-och-skola/sjalvservice/grundskola-sjalvservice/
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لكي تُبلّغ المدرسة   لسبب من األسباب بليغ عن الغياب عن طريق الدكستر الت  باستطاعتكم يكن إن لاب الطفل غ عن غي عليكم التواصل مع المدرسة بطريقة ما للتبلي 

 عن مرض الطفل. 

 ( Kontohantering)صفحة  انك تقديم طلب الحصول على حساب تحت  عليك الحصول على حساب لكي يكون بإمكانك تسجيل دخولك في الدكستر. بإمك

 ist.com/Karlshamn/Default.asp?page=auth/common/login-https://karlshamn.dexter 

  

 وشكاوى تعليقات 

في    بإمكانك الحصول على معلومات إضافّية عن الطريقة بالمدرسة. علّق تت  شكاوى ادر التدريسي في المدرسة في حال وجود أية تعليقات أو تواصل مع الكعليك ال

 الرابط التالي  

-forskola-pa-malklago-och-ar/synpunkter-16-6-skola/grundskola-och-https://www.karlshamn.se/forskola
 skola/-eller 
  

 عكم نحن متلهفون للسنة الدراسية الجديدة وللتعاون م

  

   Sofia Olssonصوفي أولسسون
 األساسّية في بلدية كارلسهامن.  ة إدارة المدارس مدير
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