إىل أولياء أمور الطالب الكرام
فيما يتعلق بانتشار رفيوس كورونا  ،تلقينا العديد من األسئلة حول سبب عدم إغالق المدرسة
خالل هذه ر
الفية.
تتعامل إدارة المدرسة مع الموقف بمسؤولية عالية من وجهة نظر شاملة.
ً
نعم ،نحن نهتم لتعليم الطالب ولكن أيضا نهتم ألمنهم وسالمتهم و كذلك لدورنا يف المجتمع
كجزء من مدينتنا مالمو.
ر
ه إبقاء
لم توص هيئة الصحة العامة حت هذه اللحظة بإغالق المدارس  ،ولكن التوصية ي
ينبغ عدم تعريض سالمة
المدارس مفتوحة إذا لم تتطلب حاالت الطوارئ إغالقها .وبالطبع ي
األطفال ألي خطر بأي شكل من األشكال .ولذلك  ،فإن مدرسة السالمة لديها خطة واضحة
تفش مرض كورونا.
إلدارة األزمات فيما يتعلق ب ي
موظفوا مدرسة السالمة عندهم المعرفة والدراية بكيفية الترصف يف هذه الحاالت ومن المهم
التأكيد عىل أننا ر
حت اآلن لم نسجل إصابة أي شخص بالمرض ولم تظهر عوارض المرض عىل
أي من تالميذنا أو موظفينا.
من جهة أخرى تتواصل إدارة المدرسة مع هيئة إدارة المدارس االبتدائية يف مدينة مالمو
ر
الت بدورها تتبع توصيات هيئة الصحة العامة وتنفذها .كما
( ،)Grundskoleförvaltningenو ي
عرضت الهيئة عىل مدرستنا المساعدة من خالل االتصال بأطباء مكافحة العدوى إذا تطلب األمر
ر
وسنبق عىل تواصل فيما بيننا لمتابعة األزمة .من ناحية أخرى تشدد هيئة إدارة المدارس
ذلك
الت تؤكد عىل أهمية أن ر
ر
يبق
االبتدائية يف مالمو عىل أهمية اتباع إرشادات وكالة الصحة يف السويد ي
أي شخص يف بيته يف حال الشعور بالمرض أو ظهور عوارض كورونا عليه وعدم الذهاب إىل
المدرسة أو العمل.
هناك وجهة نظر مهمة مجملها أن الحكومة السويدية وهيئة الصحة العامة تؤكدان عىل أهمية
الحفاظ عىل الوظائف االجتماعية المختلفة واستمرارية عملها ،ومن أهمها الرعاية الصحية .ونحن
ر
وسنبق عىل نفس النهج نسغ للمساهمة يف
يف مدرسة السالمة نتحمل مسؤولياتنا كما عهدتمونا
كبي من آباء أو أمهات أبنائنا يعملون يف مجال الرعاية الصحية
الحفاظ عىل سالمة المجتمع .عدد ر
كبي عىل مجتمعنا بشكل عام وعىل
تأثي ر
(العيادات أو المستشفيات) أو يف وظائف مهمة أخرى لها ر
كبي عىل مدينة مالمو.
األهاىل البقاء يف الميل إذا تم
سيتعي عىل هؤالء
تأثي ر
وجه التحديد لها ر
ر
ي
إغالق المدرسة وب هذه الطريقة ستتأثر العديد من الوظائف االجتماعية المهمة ،وهذا قد يعود
كبية عىل مجتمعنا.
بأضار ر

ر
ر
الكثي من المدارس يف السويد بنسبة الغياب العالية
الت نمر بها ،تأثرت ر
خالل هذه الفية العصيبة ي
المعلمي ومن جملتها مدرستنا .كل يوم جديد هو مختلف عن
وف بعض الحاالت من
ر
من التالميذ ي
التعليم يف المدرسة عىل وضع
الذي سبقه وال نعرف كيف ستتطور األمور .لذا فقد عمل الطاقم
ي
الكبي الذي حصل يف
خطط مختلفة لسيناريوهات متعددة .ونلفت االنتباه إىل أننا يف ظل التطور ر
ُ
عي الحواسيب ونأمل أن
مجال التكنولوجيا ووسائل التواصل أصبح من السهل التدريس عن بعد ر
نتمكن من مواصلة التدريس وفقا للمناهج المقررة من وزارة التعليم و بأقل أضار ممكنة يف المرحلة
ًّ
ر
الت يبدو أنها ستكون صعبة جدا وقد بدأ المعلمون بالفعل عىل العمل لوضع الخطط
المقبلة ي
ر
اليبوية للمرحلة المتوقعة المقبلة وسيتم إعالمكم بكل جديد يف حينه.
ً
ختاما ،نؤكد لكم أننا نبذل قصارى جهدنا لتقليص األضار وتحقيق ما فيه مصلحة أوالدنا ونتطلع
الخي ألوالدنا.
إىل تعاونكم معنا لما فيه ر
سنبقيكم عىل اطالع دائم بالتطورات  ،ونرحب بكم ً
دائما لالتصال بنا والحصول عىل مزيد من
المعلومات.
مع أطيب التحيات
إدارة مدرسة السالمة

