
سوف تنتقل مدرسة  Forsnässkolan إلى التعلم عن بعد لبقية الفصل الدراسي.

هيئة مكافحة العدوى في فارمالند توصي بأن تتحول المدارس الثانوية في المنطقة إلى التعلم عن بعد لبقية الفصل الدراسي

الحالي. يوم األربعاء، قرر رئيس مجلس البلدية في بلدية مونكفوش اتباع توصية هيئة مكافحة العدوى. 

يستمر انتشار العدوى في الزيادة في فارمالند. ينتمي الطالب في المرحلة العليا من مدرسة Forsnässkolan إلى المجموعة

التي يزداد فيها انتشار العدوى في الوقت الحاضر.

لذلك يوصي طبيب مكافحة العدوى بتطبيق التعليم عن بعد في المرحلة العليا في الصفوف من الصف السابع إلى الصف التاسع

في أقرب وقت ممكن لبقية فصل الخريف 2020. ومع ذلك، يجب مراعاة األفراد و المجموعات اللذين يعتقد أن لديهم حاجة

خاصة للتعليم في المدرسة.

-في الوقت الحالي، ال توجد لدينا أي إصابة داخل أنشطة البلدية. اتخذت بلدية مونكفوش قرارا بإتباع التوصيات التي نتلقاها

من هيئة مكافحة العدوى في فارمالند. تقول Anna Falk, مديرة المدرسة: بالطبع، سنفعل كل مافي وسعنا للمساهمة في الحد

من انتشار العدوى.

الدراسة عن بعد:

ستحصل الصفوف من الصف السابع إلى الصف التاسع في مدرسة  Forsnässkolan على التعليم عن بعد يوم الخميس

الموافق في السابع عشر من  كانون الثاني و يوم الجمعة الموافق في الثامن عشر من كانون الثاني. ال تتأثر المدرسة اإلبتدائية

الخاصة والمرحلة المتوسطة بالقرار.

-بالنسبة لهؤالء الطالب، يتم التدريس كالمعتاد حتى عطلة عيد الميالد. يمكن للمدرسة أيضا تقييم أن الطالب اآلخرين لديهم

.Anna Falk حاجة خاصة لتلقي التعليم في المدرسة، كما تقول

ينطبق التعليم عن بعد على بقية فصل الخريف.

يتم تقديم وجبة الغداء على الرغم من اإلغالق

سيتناول طالب مدرسة Forsnässkolan وجبة الغداء كالمعتاد، ولكن في شكل مختلف، سيتم إغالق غرفة الطعام للصفوف

من الصف السابع إلى الصف التاسع، ولكن سيكون من الممكن استالم صندوق غداء من المدرسة، يومي الخميس والجمعة بين

الساعة العاشرة والنصف و الساعة الحادية عشر. تذكر أن  تحافظ على المسافة الكافية عند إحضار الطعام.

يجب على جميع األوصياء إخطار ما إذا كان أطفالهم يريدون وجبة الغداء، يتم ذلك عبر مركز اتصال البلدية، يمكن الوصول إليه

عبر رقم الهاتف 0563541000, قبل الساعة الرابعة عصرا  من يوم األربعاء الموافق في السادس عشر من كانون الثاني.


