إلى أهالي الطالب في املرحلة التعليمية من الصف السابع حتى التاسع
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 .9-7
• جميع التالميذ في الصفوف  9-7عندهم كمبيوتر  / Chromebookمع حساب  Googleشخص ي.
يحضر الطالب أجهزة الكمبيوتر معهم إلى املدرسة إذا حضروا إلى هنا ولكنهم يأخذونهم معهم
ً
دائما إلى البيت في نهاية اليوم الدراس ي.
في املرحلة املقبلة سيكون الكمبيوتر بمثابة "فصل دراس ي" عندما يكون التلميذ في البيت .الطالب
املوجودون في املدرسة يتابعون جدول الحصص االعتيادي.
نحن مدرس ي املواد املختلفة سوف:
• نقوم بمتابعة الدروس لصفوف السابع-التاسع من خالل  ، Google Classroomوهي عبارة عن
منصة تعليمية (تعليم ديجيتالي عبر النت) .في هذه الحالة سيتلقى الطالب الدعم والتوجيه
بخصوص املهام املوكلة إليهم عبر تمارين تفاعلية وبرامج تعليمية مصورة ومهام أخرى "تقليدية".
والطالب معتادون على هذه الطرق ولكن قد يحتاجون إلى تذكير مستمر من أهلهم بمتابعة
دروسهم .من املهم ً
جدا أن يسجل الطالب دخولهم في املوقع صباح كل يوم في فترة بقائهم في
البيت!
• سوف نالحظ حضور الطالب ومتابعتهم للدروس ونتعامل معهم كأنهم حاضرون في املدرسة من
جهة التقيد بالحصص واألوقات (ما يشبه الحضور والغياب) ونجري تقييمات ً
وفقا لنفس املعايير
كما لو كان الطالب حاضرون في املدرسة.
• إذا كان لديكم أو لدى أوالدكم مشاكل مع حساب الجوجل الخاص بهم أو أسئلة عن طريقة
التدريس ،يرجى االتصال بمعلم املادة أو املعلم املسؤول عن الصف! نحن جاهزون لتلقي
استفساراتكم عبر البريد اإللكتروني وتقيدم املساعدة لكم ما بين الساعة .15.30- 8.20

مع أطيب تحيات فريق العمل من السابع حتى التاسع
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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 7-9 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!
Vänliga hälsningar från arbetslag 7-9.
● Alla elever i åk 7-9 har en dator/chromebook med tillhörande
individuellt googlekonto. Datorn har eleverna med sig till skolan om
de kommer hit MEN tar alltid med sig den hem vid skoldagens slut.
Datorn kommer fungera som “klassrum” när eleven är hemma från
skolan. De elever som är på plats följer ordinarie schema.
Vi ämneslärare kommer
● att bedriva undervisningen för åk 7-9 via google classroom som är
en virtuell lärplattform. Här kommer eleverna att få stöd och
guidning till uppgifter- alltifrån interaktiva övningar, filmade
genomgångar och “traditionella” uppgifter. Detta arbetssätt är
eleverna i åk 7-9 vana vid men kan behöva vuxenpåminnelse.
Viktigt är att man loggar in på morgonen varje dag man är hemma!
● Vi kommer att notera den digitala närvaron och göra bedömningar
efter samma kriterier som om eleverna varit på plats i skolan.
● Har du/ni problem med Google-kontot eller frågor om
undervisningen så kontakta undervisande lärare eller mentor! Vi
finns tillgängliga på mail för hjälp och frågor mellan 8.20 -15.30.

Mail till arbetslag 7-9
بالمعلمين
anders@alsalamahskolan.com
ibrahim@alsalamahskolan.com
imanhassoun02@hotmail.com
laial@alsalamahskolan.com
maritha@alsalamahskolan.com
mirali@alsalamahskolan.com
mohamad.manasfi@alsalamah.se
mzahed@alsalamahskolan.com
naheda@alsalamahskolan.com
rima@alsalamahskolan.com
sarah@alsalamahskolan.com
sarah.salame@alsalamahskolan.com
sophie.cherite@alsalamahskolan.com
susanne.jonsson@alsalamah.se
wisam.elhabet@alsalamah.com
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