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إلى أهالي الطالب في املرحلة املتوسطة من الصف الرابع حتى السادس
نفيدكم علما أن مدرسة السالمة كغيرها من املدارس تمر في هذه األيام بمرحلة
ُ
صعبة حيث يكثر فيها غياب الطالب واملوظفين بشكل غير مسبوق .وقد تصدر
الحكومة السويدية في أي لحظة قرارا بإقفال املدارس في السويد كغيرها من الدول.
لكن نود التأكيد عليكم بأن املدرسة ما زالت مفتوحة أمام تالميذها لحين صدور
قرارات أخرى!

بغض النظر عن هذه املستجدات نؤكد لكم أن املعلمين في مدرسة السالمة يعملون
جهدهم لتمكين تالميذنا من تلقيهم العلم بشكل جيد وفقا للمناهج التربوية املقرة،
وفيما يلي بعض املعلومات ألهالي تالميذ الصفوف .6-4
التعليم عن بعد فيما يعرف بـ ـ ()Distansundervisning
يمكن ألهالي التالميذ الذين ال يحضرون للمدرسة الحصول على املواد التعليمية
الخاصة باألسبوع القادم من املدرسة يوم الجمعة  20مارس ما بين الساعة 14-12
في مختلف الفصول.
إضافة إلى تلك املواد التعليمية التي يتم تسليمها يوم الجمعة:
• تالميذ الصف السادس سيعملون عبر .Google Classroom
• كذلك بإمكان طالب الصفين الخامس (أ) و (ب) متابعة الدراسة مع Google
 Classroomو  Bingelالتي تعتمد ً
أيضا على شبكة االنترنت.
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• بإمكان طالب الصف الرابع (أ) العمل من خالل برنامج (إنستغرام
 )Instagramاملتصل بحساباتهم الخاصة بحيث يتم التواصل معهم وتزويدهم
بمعلومات جديدة باستمرار.
• بإمكان طالب الصف الرابع (ب) الحصول على التخطيط األسبوعي عبر
االنفومنتور كما اعتادوا.
ملزيد من املعلومات أو في حالة وجود عائق أو عثرات بإمكانكم التواصل مع معلمي
الصف أثناء دوام العمل.
مع أطيب التحيات
فريق العمل للمرحلة املتوسط (الرابع – السادس)
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Hej!
Vi är i en tid då det är en del frånvaro i klasserna samtidigt som vi får
vänta in besked om ev stängningar. Oavsett så ska eleverna ha tillgång
till god undervisning och här nedan finns information vad som gäller för
åk 4-6 i nuläget. Vi lärare är väl förberedda men vädjar till samarbete
och tålamod för att detta ska fungera i den nya situation som vi alla
befinner oss i. Vi vill betona att skolan är öppen tills annan information
ges!

Distansundervisning
Materialet för nästa vecka kan ni (en förälder) hämta på skolan denna
fredag mellan kl 12-14 i diverse klassrum.
Utöver materialet som delas ut på fredag kommer
❖ Elever i årskurs sex att arbeta med Google Classroom.
❖ Eleverna i klass 5A och 5B att arbeta med Google Classroom och Bingel
som också är nätbaserat.
❖ Elever i klass 4A att arbeta via ett eget slutet Instagram konto där ny
information läggs ut löpande.
❖ 4B kommer att sätt sin planering i Infomentor.
För mer information och vid förhinder kontakta klasslärare för vidare
information. Lärarna är tillgängliga på telefon under vanlig arbetstid.
Mvh
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