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 التعاون أمر حاسم في هذه المرحلة  –كورونا 

ال يخفى عليكم أننا نمر بمحلة فريدة من نوعها بسبب انتشار فيروس كورونا وحالة الشلل التي قد تصيب 
 المجتمع والتي لم يسبق أن شهدتها السويد من قبل. 

كَُثر الكالم عن احتمال إقفال المدراس  االبتدائية والمتوسطة ولم يصدر حتى اآلن أي قرار يقضي بإقفال 
حال من األحول نود التأكيد على أهمية استمرارية تلقي التالميذ التعليم سواء أقفلت المدارس. وعلى أي 

 المدارس أم ال حتى في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. 
بعض األهالي اختاروا أن ال يرسلوا أوالدهم في هذه الفترة إلى المدرسة إما خوفا وإما لسبب آخر. وفي حال لم 

 ذ على التعليم المقرر لهم سيتاثر تطورهم العملي بشكل كبير جدا. يحصل هؤالء التالمي
كما سبق وذكرنا في عدة رسائل سابقة، أعدت إدارة المدرسة مع الطاقم التعليمي عدة إجراءات لمواكبة األزمة 

وقد بدأنا  (distansundervisningوتأمين تحصيل التالميذ المقرر التعليمي عبر "التدريس عن بعد" )
 فيذ هذه اإلجراءات مع التالميذ الذين يتغيبون عن المدرسة اآلن. بتن

 ننبه إلى أنه وفقا للقانون السويدي ما زال "قانون التعليم اإللزامي" ساري المفعول.  

الوقت الذي يمضيه األوالد في البيت بسبب الخوف من فيروس كورونا أو نحوه ال يعتبر عطلة وألولياء األمور دور 
مساعدة أوالدهم في الدراسة وتنظيم أوقات دراستهم في البيت عبر متابعة التخطيطات األسبوعية التي مهم في 

بعض أدوات التعليم االلكترونية جديدة على األوالد كالتعليم عبر تحميل الحصص قد تكون  يرسلها المعلمون لكم.
لى التواصل عبر االنترنت، ولهذا فإن المصورة أو "صف جوجل" او غير ذلك من المنصات التعليمية المبنية ع

 دعمكم ومساندتكم لألوالد مهم جًدا. 

هذه اإلجراءات التي تقوم بتنفيذها المدرسة اآلن تهدف إلى تقليص األضرار على دراسة أوالدنا في هذه الفترة 
 العصيبة وكلما تعاونا مع بعضنا أكثر كلما استفاد أوالدنا أكثر.

مدرسة السالمة جهوًدا كبيرة للحفاظ على سير العمل التعليمي بشكل جيد ويتطلع يبذل الطاقم التعليمي في 
لتعاونكم في هذه المرحلة. يمكنكم دائما التواصل معنا إلبداء آرائكم وتقديم النصائح التي لطالما القت اهتماما 

 كبيًرا من جانبنا.  

من أهم النقاط التي ينبغي اإلشارة لها في األيام المقبلة هي التواصل الفعال. نطالبكم وبشدة الـتأكد من  تنبيه:
أن لديكم عنوان بريد الكتروني يمكننا التواصل معكم عبره كما يمكنكم دائما زيارة موقع المدرسة االلكتروني 
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