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معلومات ألولياء أمور تالميذ المدارس األساسية لبداية الفصل الدراسي الخريفي
لقد انتهت العطلة الصيفية ،ونحن متلهفون لمالقات التالميذ مرة أخرى يوم 18من آب/أغسطس .سوف تُقام جميع أشكال الدراسة في المدرسة ،مما يعني أنه لن
يكون هنالك أي دراسة عن بعد في الوقت الحالي ،سواء إن كان في المدرسة األساسيةّ أو في المدرسة الثانويّة.
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الشعبية يف المستقبل أيضا ،ونحن نطلب من كل التالميذ وأولياء األمور أن يساعدونا ي

تعليمات فيما يخص الكوفيد19-
عليك البقاء في المنزل وإن شعرت بالمرض الطفيف ،بما أنه من غير الممكن التيقن بأن السبب لن يكون الكوفيد،19-
•
ّ
حتى وإن اصبت بالكوفيد 19-من قبل أو إن كنت ملقح.
تنصح مديرية الصحة الشعبية كل البالغي واألطفال من عمر  13سنة وما فوق ،والذين يعانون من أعراض الكوفيد-
•
ى
الذات ( ،)PCR-testوإن كان الشخص كان قد حصل على اللقاح مسبقاً .وعليك
الفحص
باستخدام
أنفسهم
يفحصوا
أن
،
19
ي
التصرف كأنك مصاب بالكوفيد  19-طول فترة انتظارك للقيام بالفحص وحصولك على النتيجة .هذا يعني أنه ينبغي عليك البقاء في
المنزل وتجنب التواصل الحميم وغسل األيدي بكثرة.
يجب على أولياء األمور التواصل مع المستوصف التابع لهم في حال ظهور أعراض الكوفيد 19-على الطفل ،وفي
•
حال كون عمر الطفل بين ال  10وال 12سنة ،وذلك للقيام بفحص.
يجب أن يلتزم األطفال والشباب اليافعة السليمين بالمدرسة األساسية والمدارس التحضيرية والمدارس الثانوية خالل
•
وقت االنتظار لحين وصول نتائج تحاليل فرد العائلة المريض.
يتوجب على جميع أفراد العائلة ،المريض منهم والسليم ،أن يبقوا في المنزل إن أصيب أحدهم بالكوفيد ،19-عدى عن
•
التصرف.
أفراد العائلة الملقحين والخالين من األعراض المرضية .سوف يتم التواصل معكم من قبل الرعاية الصحيّة لتبليغكم بقواعد
ّ
يسمح للتلميذ الخروج من المدرسة والحصول على اللقاح بعد تبليغ مدير المدرسة ،في حال كون عمر التلميذ  16سنة،
•
وفي حال حصوله على موعد ألخذ اللقاح.
ُينصح بأن يقوم التلميذ بفحص ال PCR-testبعد عودته من رحلة إلى خارج البالد .إقراء المزيد في الرابط
•
التالي وتواصل مع المدرسة.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationertilldig-som-reser-in-i-sverige
•

إن النصائح المعنيّة بالبقاء في المنزل في حالة المرض والتباعد وغسل األيدي التزال سارية.

أونيكوم( )unikumوتطبيق أونيكم للعائلة
تستخدم المدارس األساس ّية التابعة لبلدية كارلسهامن اونيكوم لكي تتبع التطور الدراسي (أي التقييم) ولكي تبعث بمعلومات مهمة من
المدرسة إلى أولياء األمور .بإمكانك كولي أمر أن تحصل على إشعارات وأن تتصفح موقع المدرسة لكي تقرأ الجدول على سبيل
المثال بشك ًل سهل في حال تنصيبك لتطبيق اونيكوم للعائالت ( .)Unikum familjبإمكانك الحصول على معلومات أكثر وتحميل
التطبيق عن طريق زيارتك للرابط التالي:

https://docs.google.com/document/d/1LCIPmyjh9bUgpg8lT65xWOuSGvydeB0PmpGu-nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7gb
الخدمة الذات ّية

لقد جمعنا اإلستمارات األكثر شيوعا ً والخدمات الرقمية في موقع البلديّة التالي لكي نسهل عليكم األمور كأولياء أمور:

https://www.karlshamn.se/forskola-ochskola/sjalvservice/grundskola-sjalvservice/
2021-08-13

دكستر Dexter
بإمكان أولياء األمور التبليغ عن الغياب وقراءة الئحة طالب الصف وتغيير بيانات التواصل في الدكستر.
يجب عليك التبليغ عن المرض للمدرسة في حال مرض طلفك وعدم استطاعته للقدوم إلى المدرسة قبل بداية اليوم الدراسي .بإمكانك كولي أمر التبليغ عن الغياب
عن طريق دكستر على شبكة اإلنترنت عن طريق استخدام المعرف المصرفي اإللكتروني ( )bankIDأو عن طريق التطبيق (.)IST Dexter
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عليكم التواصل مع المدرسة بطريقة ما للتبليغ عن غياب الطفل إن لم يكن باستطاعتك التبليغ عن الغياب عن طريق الدكستر لسبب من األسباب لكي تُبلّغ المدرسة
عن مرض الطفل.
عليك الحصول على حساب لكي يكون بإمكانك تسجيل دخولك في الدكستر .بإمكانك تقديم طلب الحصول على حساب تحت صفحة ()Kontohantering

https://karlshamn.dexter-ist.com/Karlshamn/Default.asp?page=auth/common/login
تعليقات وشكاوى

عليك التواصل مع الكادر التدريسي في المدرسة في حال وجود أية تعليقات أو شكاوى تتعلّق بالمدرسة .بإمكانك الحصول على معلومات إضافيّة عن الطريقة في
الرابط التالي

https://www.karlshamn.se/forskola-och-skola/grundskola-6-16-ar/synpunkter-och-klagomal-pa-forskolaeller-skola/
نحن متلهفون للسنة الدراسية الجديدة وللتعاون معكم

صوفي أولسسون Sofia Olsson
مديرة إدارة المدارس األساسيّة في بلدية كارلسهامن.

