اطالعات مقدماتی برای والدین دانش آموزان دبستان و راهنمائی 2020/03/18
به دلیل اینکه کشور سوئد امروز در یک موقعیت خاص قرار گرفته است ,اداره آموزش و پرورش شهر فلشوپینگ به
اطالع میرساند که به آموزش از راه دوردر منزل بیشتر نیازمی باشد.
امروز تمام دانش آموزان دبیرستان از راه دور در منزل درس می خوانند و به آنها از راه دور آموزش داده میشود.
دولت سوئد اعالم کرده است که تصمیم جدید در مورد دبستان و راهنمائی میتواند مهم باشد.
ما آماده می شویم تا در صورت تصمیم جدید دولت مبنی بر انتقال تدریس به منزل  ،دانش آموزان دبستان و راهنمایی
همان فرصت و شرایط آموزش را داشته باشند .در این صورت نیاز است که مدرسه و خانه با هم همکاری کنند تا به
دانش آموزان آموزش درست داده شود .بسیار مهم می باشد که دانش آموزان شرایط ادامه تحصیل را با پشتیبانی معلم
خود داشته باشند به دلیل اینکه تحصیل اجباری می باشد.
وزیر آموزش و پرورش آنا اكستروم در تصمیم دولت روز پنجشنبه اعالم كرد كه ترم تحصیلی ممكن است طوالنی
ترشود و همچنین امکان دارد که تدریس در آخر هفته هم در نظر گرفته شود به صورتی كه تعطیالت آخر هفته
جهت آموزش اختصاص داده شود .یک راه برای عدم اتالف وقت این است که دانش آموزان بتوانند در خانه ازابزار
دیجیتالی استفاده کنند .جای شکر است که دانش آموزان امروزه میتوانند با وسایل دیجیتالی و کامپیوتری کار کنند .
مدارس میتوانند امکان آموزش از راه دور را داشته باشند  ,با اینکه شرایط هر مدرسه و هر کالسی متفاوت می باشد.
همچنین در حال آمادگی هستیم تا بتوانیم امکان ادامه کاردر فریتیدز برای دانش آموزانی که سرپرستان آنها شغل هائی
دارند که توسط دولت تصمیم گرفته میشود را فراهم کنیم .اگر که دولت فعالیت فریتیدز ها را محدود کند.
مدرسه شما را جهت چگونگی نحوه تدریس و اینکه چه ابزاری جهت آموزش در اختیار می باشد مطلع خواهد کرد.
بطور مثال جدول برنامه روزانه دانش آموزان دنبال میشود.
جهت به روز کردن اطالعات خود صفحه اینترنتی فلشوپینگ را دنبال کنید
https://www.falkoping.se/
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