
 

 .Covid-19بسبب وباء  Studiumمعلومات الى الطالب في 

العدید من التدابیر  Studiumللحد من خطر العدوى فیما یتعلق بالتدریس في المدرسة ، اتخذت 

 المختلفة.

 سیكون التدریس عن بعد وفي المدرسة ایضا.ستحصل على معلومات من معلمك بوقت الدرس.

 

اخذنا بنظر االعتبار اوقات بدأ وانتھاء تدریس مجامیع الطلبة لتجنب االزدحام في المدرسة 

 المختلفة. سنتجنب االستراحة الطویلة بین الدروس ونكتفي باستراحة قصیرة في نفس صالة الدرس.

 

عندما تكون في المدرسة ستكون مسؤولیتك ان تحافظ على المسافة الكافیة بینك وبین الطالب 

 الصحة العامة لتجنب العدوى.  مدیریةارشادات االخرین والمعلمین والعاملین في المدرسة, وستتبع 

 الید. كن دقیق في نظافة الید وغسل الیدین بالماء والصابون عندما تأتي للمدرسة أو تستعمل معقم

 

سنفتح صاالت الدرس في وقت مناسب قبل وقت الدرس المحدد وقمنا بتغییر اماكن المقاعد 

الدراسیة في الصفوف لكي تكون متباعدة عن بعض. تستطیع ان تجلس فقط على المقاعد 

المخصصة لك بالجلوس. فعندما تأتي الى المدرسة علیك ان تذھب مباشرة الى صالة الدرس 

 في كل صف من الصفوف ھناك معقم للیدین. وتجلس في مكانك.

 

الیسمح لك بالجلوس والدراسة في المدرسة قبل وبعد موعد الدرس وانما ینبغي ان تترك المدرسة 

 فور انتھاء الدرس.

قامت المدرسة بتوسیع إجراءات التنظیف الخاصة بھا بحیث یتم تنظیف مقابض األبواب والساللم 

 المعتاد.والمقاعد والمراحیض أكثر من 

ستكون كافتریا الطالب مغلقة والنستطیع ان نوفر فرصة للطالب بتسخین الطعام وتناولھ في 

 المدرسة لتقلیل خطراالصابة بالعدوى.

اذا كنت بحاجة الى مساعدة بشان الدخول على المواقع الدراسیة مثال فیمكنك االتصال بالشخص 

 . losen.hjt.styrman@educ.goteborg.seالمسؤول في المدرسة عن طریق ھذا العنوان 
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بالنسبة للباحثات االجتماعیة والمعلمات المتخصصة  .ویمكنك حجز موعد معھم في المدرسة

بتدریس بعض الطالب والمرشدات الدراسیة فیمكنك االتصال بھم وحجز موعد عن طریق االیمیل 

أو التلفون أو في المدرسة. تستطیع ان تحصل على المعلومات الخاصة بھم عند دخولك على موقعنا 

.studiumgbg.se .   

وظفین المعافین صحیا في المدرسة. فاذا شعرت بأعراض مرض خفیفة نرحب فقط بالطلبة والم

فعلیك البقاء في البیت والتواصل مع معلمك عن طریق النت والتدریس عن بعد وعلیك تبلیغ معلمك 

 اذا لم تستیطع الذھاب للمدرسة. 

صفحة  للمزید من المعلومات عن المدرسة یمكنك الحصول علیھا عند الدخول على صفحتنا أو على 
facebook لمدرسة.ا 

 

 
 


