
 

 !۱۹بھ سبب کووید  Stu&iumآگھی بھ دانش آموزان مدرسھ 
 

 برای کاھش ابتال بھ عفونت در ارتباط با تدریس در مدرسھ، اقدامات مختلفی را انجام دادە است. Stu&iumمدرسھ 
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 اطالع دادە می شود. 
 
بھ منظور جلوگیری از ازدحام در مدرسھ، ما این مسئلھ را بررسی کردەایم کھ دانش آموزان چگونھ تدریس را شروع 

تنھا در اتاق پرھیز می کنیم. بلکھ   و بھ پایان برسانند. ما از وقفھ (استراحت) درسی کھ در مدرسھ اجرا می شوند،
 درس استراحت کوتاھی داریم.

 
و از توصیھ   فاصلھ بگیریدھنگامی کھ در مدرسھ ھستید، وظیفھ خودتان است کھ از دانش آموزان و کارمندان مدرسھ 

ھای سازمان بھداشت عمومی پیروی کنید تا شیوع عفونت را کاھش دھید. مراقب بھداشت دستی باشید و ھنگام مدرسھ  
 ن را با صابون و آب بشویید و یا از الکل ویژە استفادە کنید.آمدن دستھایتا 

 
و نیمکتھا را بھ شیوەای قرار دادەایم کھ یک   ما قبل از شروع کالس درسی، کالسھا را در وقت مناسب باز می کنیم

می آیید بھ اتاق  جا در میان خالی باشد. شما تنھا در مکانی کھ با صندلی مبلھ شدە می توانید بنشینید. وقتی بھ مدرسھ
 درسی خود می روید و در مکانی می نشینید. الکل ویژە در ھر کالسی در دسترس است. 

 
 نشستن و تحصیل کردن قبل و بعد از کالس درسی جایز نیست. بلکھ وقتی کھ درس تمام شد، مدرسھ را ترک کنید. 

 
یرە درھا، پلھھا، نیمکتھا و توالت ھا  گسترش دادە است کھ دستگ  مدرسھ روش ھای تمیز کردن خود را بھ گونھای

 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.
 

دیجیتال ما تماس  IT) می توانید با lärplattformی (در صورت نیاز بھ کمک، بھ عنوان مثال ورود بھ سیستم یادگیر
گزینھ دیگر این است کھ با آنھا در مدرسھ وقت بگذارید.  losen.hjt.styrman@educ.goteborg.seبگیرید. 

و شغلی از طریق تلفن،   شما می توانید وقت رزرو کنید با مشاوران اجتماعی ما، مربیان ویژە و مشاوران تحصیالت
  studiumgbg.seدیجیتال و یا در مدرسھ . اطالعات تماس با آنھا را در وب سایت ما می توانید پیدا کنید.

 
و آموزش   در خانھ میمانید  فقط دانش آموزان و کارکنان سالم در مدرسھ استقبال می شوند. حتی اگر کمی بیمار ھستید

بھ مدرسھ بیایید، بھ معلم خود اطالع   ) دنبال می کنید. اگر نمی توانیدlärplattform(را از طریق سیستم یادگیری 
 دھید. 

 
  ) و یا فیس بوک بیابیید.lärplattform(وانید در سیستم یادگیری اطالعات بیشتر مربوط بھ مدرسھ را می ت

 

  
 

mailto:losen.hjt.styrman@educ.goteborg.se

