آﮔﮭﯽ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣدرﺳﮫ  Stu&iumﺑﮫ ﺳﺑب ﮐووﯾد !۱۹
ﻣدرﺳﮫ  Stu&iumﺑرای ﮐﺎھش اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗدرﯾس در ﻣدرﺳﮫ ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را اﻧﺟﺎم دادە اﺳت.
ﺗدرﯾس ھم ﺑﮫ ﺻورت آﻣوزش ﻣﮑﺎﻟﻣﮫای و ھم وﺟود داﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود .در ﺑﺎرە زﻣﺎن ﺷروع
ﻣدرﺳﮫ و ﺣﺎﺿر ﺑودﻧﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دادە ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ازدﺣﺎم در ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐردەاﯾم ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان ﭼﮕوﻧﮫ ﺗدرﯾس را ﺷروع
و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﻣﺎ از وﻗﻔﮫ )اﺳﺗراﺣت( درﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭘرھﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﺗﺎق
درس اﺳﺗراﺣت ﮐوﺗﺎھﯽ دارﯾم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ھﺳﺗﯾد ،وظﯾﻔﮫ ﺧودﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ از داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣدرﺳﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد و از ﺗوﺻﯾﮫ
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت را ﮐﺎھش دھﯾد .ﻣراﻗب ﺑﮭداﺷت دﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾد و ھﻧﮕﺎم ﻣدرﺳﮫ
آﻣدن دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﺑﺷوﯾﯾد و ﯾﺎ از اﻟﮑل وﯾژە اﺳﺗﻔﺎدە ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﻼس درﺳﯽ ،ﮐﻼﺳﮭﺎ را در وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﯾﻣﮑﺗﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﯾوەای ﻗرار دادەاﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺟﺎ در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﺑﻠﮫ ﺷدە ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ آﯾﯾد ﺑﮫ اﺗﺎق
درﺳﯽ ﺧود ﻣﯽ روﯾد و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾد .اﻟﮑل وﯾژە در ھر ﮐﻼﺳﯽ در دﺳﺗرس اﺳت.
ﻧﺷﺳﺗن و ﺗﺣﺻﯾل ﮐردن ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﮐﻼس درﺳﯽ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درس ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﻣدرﺳﮫ را ﺗرک ﮐﻧﯾد.
ﻣدرﺳﮫ روش ھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮔﺳﺗرش دادە اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾرە درھﺎ ،ﭘﻠﮫھﺎ ،ﻧﯾﻣﮑﺗﮭﺎ و ﺗواﻟت ھﺎ
ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﮐﺎﻓﺗرﯾﺎی داﻧش آﻣوزی ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﮔرم ﮐردن و ﺧوردن ﻏذای ﺑﺎ ﺧود آوردە را اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ
ﺧطر ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎدﮔﯾری ) (lärplattformﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ  ITدﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد losen.hjt.styrman@educ.goteborg.se .ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣدرﺳﮫ وﻗت ﺑﮕذارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﻗت رزرو ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺷﺎوران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ ،ﻣرﺑﯾﺎن وﯾژە و ﻣﺷﺎوران ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﺷﻐﻠﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن،
دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﯾﺎ در ﻣدرﺳﮫ  .اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدstudiumgbg.se.
ﻓﻘط داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎﻟم در ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﻣﺎﻧﯾد و آﻣوزش
را از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎدﮔﯾری ) (lärplattformدﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود اطﻼع
دھﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎدﮔﯾری ) (lärplattformو ﯾﺎ ﻓﯾس ﺑوک ﺑﯾﺎﺑﯾﯾد.

