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قيل :املشكلة ليست غالبًا فيما
ك ةه ه ث
ال نعرفه ه ! يف أوقههها ث
ُطبقَ .
تكون فيما نعرف وال ن ِّ
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الرأي ،،والرأي اآلخر
استض ــاف ـ ـ ــل مال ــة الــمـ ـ ـ ــة ـ ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا الشــ ـ ـ مـ ـ ـ ـ الع ـ ـ ـ ــا  2009شخص ــية
العدد ،موضوعنا لـعا العدد ،فكتبل وقتها:
شخصــية العــدد ،مو ـ ٌ واكــم مـ ـ ـيرة املدرســة من ـ ـ ـ ـ ـع تأس ـ ـ ـيــا وح ـ ـتى يومنــا اا ــالـ.
معـ ـ ـ وفٌ بحب ـِّ ـ ـه لعملـه وخخـ ـ ـ ـ ـ ـه لــه وتنا يـ ـ ـ ـه في ـ ـ ـ ـه وشع ـ ـ ـ ـاره :املصل ـ ـ ـة العل ـ ـ ـيا فــو
أية مصل ة شخصية .وأطنالنا م مصل تنا العليا التي نتخ ونعتز بها!
عـق ـ ـة متم ـ ـ ـيزة مع زم ـ ـ ــئه الطـاقم التعليمـو ويةيـة املو نـ ـ ـين ويالتـميـع و ويهـم ،و ـعا
بالنـبة له مصد ٌر سعادةٌ ال يةدٌر ب م ٌ لطاملا يعتز به.
يائها.
و العي أسس (مالة الــمة) ويش ف على خعداد ا م ٌِّأل ٌِّنـا خلى ٌِّ
وار التالـ:
أج ت املةابلة معه وقتها املعلمة واإلدارية سوزان عيدو و تج ع املةابلة اا ٌ
ع ـ ـ ف ـ ـك ق ـ ـ اء مالت ـنا م خـل كتاب ـاتك ٌوخج ائك ملةابـت مع شخصية كل عدد.
اآلن أرى أ ه قد ح ـ ـان ال ـ ـوق ـ ـل لتك ـ ـون أ ل "شخصية العدد" و حاورك م خـل
ط ـ ـ ح األسئلـ ـة التالي ـ ـة على أمـ ـ ـ ـل أن تاي ـ ـ ـم عليها بصـ ـ احة متنا ية .وكما عودتنا
بدأ بالـؤال التةليدي العي تبدأ به مةابـتك:

خضافة :كلـم متزوجون ويعملون ولدي اآلن م األحناد .8

واختالف الرأي ال يفسد
للود قضية!

رسالة إىل مربي
األجيال
خضافة :مع ازدياد عدد طـب املدرسة ازدادت مـؤولياتنا فكان ال بد م أن ينضم
لطاقمنا ــ اإلدارة شخص آخ فكان الزميل حـ عميرات العي تةاسمنا معه
املـؤوليات وقا بالتخني م أعباء العمل امللةاة على عاتةنا.
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ش ًكرا لمربي ا أ
لجيال
ش ًكرا لمن اضاء قياديل العلم
والمعرقة في قلبي
ش ًكرا لرمر التضحية والعطاء
ش ًكرا اشيادي العرير
لك مبي كل ا لحب والتقدير
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تتمة
املقال
ص -1-

قامت الشركة المؤسسة والمنتجةة لناةام افنفومنتةور بةءجرا بعة
التعةةديالت وتيةةوير اةةذا الناةةام لكةةي ياةةدم مصةةلحة المسةةتفيدين مةةن
ادماتةةةةا وااصةةةةة المةةةةدارل بيواقمهةةةةا التعليميةةةةة مةةةةن مدرسةةةةين
وتربويين واليالب وأوليا األمور.

Johan Andersson

يواان أندرسون
موفد شركة افنفومنتور الذي قام بءعداد
وتقديم محاضرتا حوا تيورات ناام
افنفومنتور وما فيا من جديد!

جانب من الحضور من الياقم التعليمي لمدرسة السالمة الذين
ٌ
شاركوا في الدورة التعليمية بعد أن قامت شركة افنفومنتور
بتيوير ناامها.

ومةةن أجةةا مواكبةةة اةةذا التيةةور وافيةةالف علةةى مةةا أضةةافت الشةةركة
عليةةا مةةن اصةةيالحات وامتيةةا ات قامةةت مدرسةةة السةةالمة باسةةتهالا
يومهةةةةةا األوا مةةةةةن الفصةةةةةا الدراسةةةةةي الثةةةةةاني للعةةةةةام الدارسةةةةةي
 2019/2018بةةدورة لمدرسةةيها أشةةرا عليهةةا يواةةان أندرسةةون
نارا لذلك الكم الهائا مةن
مبعو ًثا من قِبا الشركة .وكان يو ًما
مثمرا ً
ً
المعلومات وكيفية التعامةا مةع اةذا الناةام بكةا احتةراام ودينماكيةة.
وقةةد أتةةيج للجميةةع فرصةةة يةةرا األسةةئلة وافستفسةةارات عةةن أمةةو مر
كثير مة تهمهم في اذا المجاا.
ويهمنا انا تذكير األاالي الكةرام وحةثهم علةى التفاعةا والتعامةا مةع
ناةةام افنفومنتةةور ألنةةا يبسةةي لهةةم األمةةور وييلعهةةم علةةى معلومةةات
كثيرة تاص سةير العمليةة التدريسةية فةي المدرسةة وأامهةا افيةالف
على التاييي األسبوعي لليالب حتى يتسنى لهم متابعة أوفداةم أو
افشراا على تدريسةهم وشةهادات اليةالب .ومةن الاةدمات األاةر
التةةي يوفراةةا الناةةام علةةى سةةبيا العةةر ولةةيل الحصةةر إمكاني ةة
التبليةةع عةةن ال يةةاب مةةن االلةةا إمةةا عةةن يرية افنترنةةت مباشةةرة أو
آآب  )Appماصةةص لهةةةذا ال ايةةة .ثةةةم
الموبايةةا بواسةةية تحميةةةا ( ّ
افيالف على برامج الحصص وافيالف علةى مةذكرة اليةالب وانةاك
معلومةةات مهمةةة عةةن سةةلوكيات وتصةةرفات األوفد فةةي المةةدارل ثةةم
التواصا مع المدرسين عن يرية إرسةاا بريةد إلكترونةي ()Epost
وغيراةا مةن الاةةدمات التةي تسةةها عمليةة متابعةة األبنةةا مةن البيةةت
دون الرجوف إلى المدرسة.
وفةةي اةةذا السةةيا نةةذ لكر األاةةالي الكةةرام الةةذين ي ّيةةرون عنةةاوينهم
البريديةةةة افلكترونيةةةة ضةةةرورة إبةةةالى المدرسةةةة حتةةةى يسةةةتنى لهةةةم
مواصةةلة اسةةتالم المراسةةالت إلةةيهم! وننصةةج ممةةن لةةيل لةةا بريةةد
ةاص بهةةم والتعةةود علةةى اسةةتعمالا
إلكترونةةي بضةةرورة عمةةا بري ة مد اة م
والرجوف إليا ألنا حتى اذا اللحاة أسرف وأفضةا يريقةة للتواصةا
في جميع البالد.
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بع نشايات اليالب االا شهر ديسمبر
الفائت ويبدو بع اليالب وام في يلعبون
ويمرحون بألعاب البوسفابريكن
Busfabriken
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خضافة :لألس ـ ـ الش ـ ــدي ــد شــ ــد ا خ ـــل العــامــين األخيري
بعض حـ ُـاالت ل ــم يك ـ التعــاون بين ــنا ويي ـ بع ــض أوليـ ـ ــاء األم ـ ــور
بشكـ ــل م ـ ض لنا بـبــم تعنتهــم ومحـاولة خلةاء مـ ٌؤولية متابعة
أوالد م على املدرسة ،و عا أسلوب ال يخد مصل ة أبنائهم بل
يــزيــد م ـ ُ
الـ ــوة بينــنا ويينهم ويعةد األمور ،وعندي م ا ٌألم لة ما
يشـد على لك.

الـ
خضافة :ما يزيد على  %70م طاقمنا
التعليمو اا ِّ
ِّ
حا لون على خجازات عمل للتدريس!

خضافة :بعض املةاالت تكون منةولة ولك "بتص ف" أي
أضي عليها أو أحعف منها بما يوافق أوضاعنا نا ال سيما ــ
مااالت التوجيه والنصائح واإلرشاد.

خضافة :اآلن تطـ ــورت األم ـ ــور خ ـ ـــل ــعه امل ــدة لألفض ــل حي ــث
ا ض ــم لط ــاقم ـ ــنا الت ـ ـ ي ـ ــوي تخصـص ــات أخ ـ ى وقم ــنا بت ــو ي ـ
طبيـ ــبة نـ ــية ( )psykologمـ ــع املم ـ ـ ـ ضـ ــة ()skolsköterska
واثنتـ ـ ــين مـ ـ الت ـ يــوي ـ ــين املتخصـ ـص ــين ( )sp.pedagogوعن ـ ــد ـا
ًّ
حاليا ثـثة مدرسات متخصصات ( )spe.lärareاجمي ــع املـ ـ احل
وم شدة اجتماعية ( )kuratorوم شدة ت يوية
( .)socialpedagogوأسـنا ف يةـ ــين منهـ ــم وم ـ ـ خــارج دائ تهم:
لل عاية الص ية للطـب وشعور م باألمان:
( )Trygghetsgruppو (”.)Elevhälsoteam ”EHT
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قـم ال عاية الص ية يةو بإج اء فحو ات طبية
على بعض الطـب وتلةيح آخ ي

قام الدكتور محمد قوية يبيةب المدرسةة والمشةرا علةى فحوصةات
اليةةالب البدنيةةة وتيعةةيمهم ضةةد األمةةرا حسةةب األعمةةار وبةةرامج
التيعةةيم المقةةررة مةةن و ارة الصةةحة لجميةةع المةةواينين قةةام وعلةةى
أيةام ب يةارة المدرسةة لمتابعةة بعة الفحوصةات لليةالب
مدار ثالثة م
حسةةب البرنةةامج المقةةرر لةةا اةةالا اةةذا الفصةةا .والتنسةةي عةةاد ًة م ةع
ّ
غونيال أن مو.
ممرضة المدرسة

طـب الص ال انو "أ" ــ زيارة دراسية ملدينة
لو د  Lundمامع املياه والتاارب املخبرية

المعلمة مالين مربية الصا مع مساعدتها ابة واما بصحبة
يالبهما أثنا يارة لوند

الدكتور محمد قوية يتمتةع بابةر مة واسةعة فةي المجةاا اليبةي ويةب
المةةةةدارل ويتميةةةة بأسةةةةلوبا اللييةةةةا فةةةةي التعامةةةةا مةةةةع اليةةةةالب
ا وااتمام الملفات اليبية لأليفاا.
والموافين ويتابع بكا ش م
ت
مةةن اليعومةةات المقةةررة ليةةالب المةةدارل وعلةةى جرعةةات وأوقةةا م
ماتلفة:
Difteri
الدفتيريا أو الانا
Kikhosta
السعاا الديكي
Stelkramp
الك ا
Polio
شلا األيفاا
)Haemophilus influenzae typ b (Hib
المستدمية الن لية فئة ب (ايب) واي نوف من البكتيريا ص يرة متعددة األشكاا
المكورات الرئوية Pneumokocker
Mässling
الحصبة
Påssjuka
النكاا
الحصبة األلمانية Röda hund
Humant papillomvirus (HPV). Endast flickor
فيرول الورم الحليمي البشر فقي للبنات
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Svenska/

Lättskriven /

Nr. 1/2019

Studiedag / InfoMentor

1) Mohammed Agha
2) Johan Andersson
3) Ziad Hasbini

Efter vinterlovet startade skolan igen den 9 januari
2019 genom att ordna en studiedag för sina undervisningsresurser. Studiedagen handlade om uppgradering av plattformen ”InfoMentor” som skolan
använder sedan länge.
InfoMentor är en lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys
och kontakten med hemmet i ett verktyg. Den ger
lärarna förutsättningar att kunna fokusera på varje
enskild elevs utveckling och mer tid till undervisning.
InfoMentor är helt enkelt ett verktyg för att göra skolan
ännu bättre.

Bibliotek tävlingar
Sedan flera år sjunker ungas läsande i Sverige och barn
lånar också färre böcker på bibliotek. För att locka barnen
att läsa erbjuder bibliotek tävlingar med bokpriser och
utlottningar. Om du deltar får du ett pris. Det är nästan
som att vara med i en tävling. Det blir lite lustfyllt.
Syftet är att väcka barnens läsintresse, något som är på
nedgång i Sverige idag. Undersökningar av Skolverket
visar att andelen elever som läser mycket ofta på sin fritid
för att det är roligt har sjunkit kraftigt sedan 2001. Allt
färre barn lånar också böcker på biblioteket.
Under december månad hade vi en tävling i vårt skolbibliotek med temat "dikter". Eleverna var med och
bestämde temat. Hadi Ahmed i årskurs 5A vann första
pris.
Priset han fick var en presentkort på
Akademibokhandeln. Syftet är att han ska köpa något
som är pedagogisk.
I de yngre klasserna vann klass 3A med sin gemensamma
dikt.
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بةلم األستا :

محمد آغا

قبل أربعين عامًا تقريبًا ،عام .1980
ساارر ييهااا عمع ال راو أبا
ظبااو/دوعااا مامااارم مععربيااا
مع تحدة ييث معفرص متايا وقتاا
عمعديد من معكفاءم ومع ان .وكهاا
نحن "مع مردون" أي معقاادم ن مان
معدول مععربيا مألخرى وغيرها ،هكذم
يس نها ههاك .أماا ههاا راهحن
الجئ ن وعررع معحرج يق ل معابع
مااجرون! عمى كل يال ،كاان مان
مع مردين من عام وطان يعا دون
إعيه وقت معشادة ويايا معسُابل
وهؤالء تحديدًم كان م يكثارون مان
معحديث عن مع طن مألم وأنام إن اا
أت ْم إعى مامارم رقط عج ع بعا
مع ال كو يبدأوم به مصمحاً ماا راو
بمدهم ،وعذعك يتح م ن مع شاقا
وآالم معبعد عن مألهل ومألصادقاء،،
ثم يضع ن جدوعًا زمهيًّاا ال يتجااوز
معخ س سه م ! مساكين هؤالء رمم
يتسهى عام تحقيا أهدمرام بسبب
مألوياع ماقتصااديا أو معسياسايا
رو بالدهم ،وعذعك بق م رو معغربا،
هكذم أيضًا يس ناا! وماهام مان
ما خالل كفايه وبقيات عالمتاه
ههاك ييث يعيمام أوالدهم معاذين
شاء عام مهلل أن يكباروم ويتعم ا م
ويحصم م عمى وظالف مهاسبا عاام
تض ا ن عااام يياااةً كري ااً رااو
"معغربا" .وعكن ما كان يمفت نظري
أنام رغم خارطا معطريا معقصايرة
معتو رس ها ألنفسام إال أنام كان م
ي ارس ن يياتام بشاكل طبيعاو
ويات ا ا ن ب سااايرة أوالدهااام
معتعمي يا وكأنام باق ن ط يمًا وعم
يدّخروم وسعًا رو سابيل مصامحا
أوالدهاام ،وعااذعك أرماا معظاام
أوالدهم ودرس م وتخرجا م وع ما م
ورازوم ب هاصب عاعيا راو مجااال
معاهدسااا ومعتجااارة ومع حاساابا أو
مألع ال معحرة وغيرها.

هم كان م صادقو معهياا ،أي كاان م
رعمًا عاازمين عماى مععا دة إعاى
بالدهم وعكن كل ساهتين أو أكثار
يحصل ما عم يكان راو معحسابان
رتقع مشاكل سياسيا وعساكريا
وتتفاقم مألوياع ويهتج عهه تردِّيًا
عألوياااع ماقتصاااديا ومألمهيااا
ريضطروم عمبقاء رغ ًا عهام.
هها رو معس يد ،نحان معالجئا ن،
عف ًم ،نحن مع ااجرون! كثيار مهاا
ي ل معه نفس مألركار معتو ي ماا
إخ منام رو معبالد مععربيا وتاايج
بااام معع مطااف ماان وقاات آخاار
وتعصف بام معخ مطر ومألياالم .إال
أن مألوياع ما زمعت ت يل من معسوِّءِ
عألس أ بشكل مضاطرد .وماا زمعات
بالدنا غير آمهاا وغيار مساتقرة
ومألهاال ههاااك دمل ًااا يااحيا
عمصاارمعا مع حميااا وماقمي يااا
ومعدوعيااا ومعسياسااا معخارجيااا
معطامعا رو بالدنا.
هها أختمف مع معكثير رو معارأي ،إ
عميها أن نفكر برويَّا وأن ال نخطا
خط ةً رياا وع قميل من مع جازرا
خاصاً إ م كان مألمر يتعما بأوالدناا
معصغار معاذين ن ماك معقارمر م ن
عهام رو تقريار مصايرهم! راذ م
أرغ هاهم عمى معبقاء ههاك إريااءً
عع مطفهااا وتسااكيهًا عاياجاااا أو
إشباعًا ألركارنا مع ت سكين باا رال
يهاع م ههاك مععمم مع طم ب ومعكارو
عتأهيمام الساتالم وظاالف عمياا
بسبب ،ك ا قمها ،عادم ماساتقرمر
مألمهو وماقتصادي .رذ م عدنا باام
اليقًا بعد مضو أع مم عديدة ييث
يصعب عمايام بعادها معتاأقمم
وماندماج رو مع جت ع هها .ر اا م
نك ن يققها بعدها.
أنا أق ل ،عميها بتأمين مسات رمريا
مععمم ألوالدنا دون منقطاع ب عهاى

سهتين رو بالدنا وسهاً رو معس يد
رال يحصِّل أطفاعها عم ًا يفيادهم
ك ا يهبغو وتضيع شخصياتام بين
ترمث وعادم وتقاعيد شرقيا مبهيا
عمى مع حارظاا وماعتادمل وباين
ترمث غربو مهفت عمى مصارمعيه،
طرريه كاع غهاطيس يجذب مألشياء
إعيه جذبًا شديدًم يصعب مقتالعااا
عهااه! تغيياار معبيئااا مع عيشاايا
ومالجت اعيا عمطفل من وقت خار
يع د عميه بع مقب وخي ا تاؤثر
عمااى بهيااان شخصاايته وصااقماا
بشكل متَّزن وومع.
أرأيتم ع ا م أختمف ماع كثيار مان
َارةَ بعاد
معهاس ما زمع م يعيدون معك َّ
َرةِ ريح م ن أبهاءهم معام إعاى
معك َّ
أرض مع طن كاعبدو معرُيَّل ر ا يكادوم
يغيب ن عن أنظارناا رتارةً يتاى
يفاجئ نا بع دتام مكس ري معخاطر
ومعجهاح عيبدأوم ريماً جديادةً راو
يياة أوالدهم م اا يتطماب ماهام
صع د معسمم مان معدرجاا مألوعاى
معسفميا!

الترابط األس ي
أمان لألطنال

طلبت الراحة لنفسي فلم
أجد أروح من تركها ما ال
يعنيها ،وتوحشت في
البرية فلم أرَ وحشة أقرب
من قرين السوء ،وغالبت
األقران فلم أرَ قرينًا أغلب
للرجل من امرأة السوء.

