إ عالن حول تنظيم الدراسة في مدارس التعليم االساسي بمدينة فانتا خالل الظروف االستثنائية من 3/18
إلى 2020/4/13

سيتم تنظيم دروس التعليم األساسي في المقام األول عن طريق التعلم عن بعد ،وذلك اعتبارا من يوم 3/18
فصاعدا .تأتي هذه الترتيبات استنادا إلى توجيهات الحكومة في  .2020/3/16التي تم اقرارها لمنع
انتشار فيروس كورونا.
ستقدم في المقام األول لتالميذ مدارس التعليم االساسي بمدينة فانتا
دروس التعليم األساسي واالرشادات ُ
عن طريق التعلم عن بعد ،وذلك خالل الفترة من  3/18وحتى  .2020/4/13وخالل هذا الوقت ،لن
تُع َ
طى الدروس في المدارس إال في الحاالت االستثنائية المذكورة أدناه.
تُع َ
طى الدروس في المدارس في الحاالت التالية:
 .1ستُع َ
طى الدروس في المدارس ألولئك األطفال الذين يدرسون في الصفوف من األول إلى الثالث،
والذين يتوجب على أولياءأمورهم ،حسب توجيهات رؤسائهم ،العمل في المجاالت الحرجة بالنسبة
للمجتمع .وتشمل هذه المجاالت كل من الخدمات االجتماعية والصحية ،والشرطة ،واإلنقاذ ،وحرس
الحدود ،والشؤون الطبية ،وقطاع السلع الحياتية ،وقطاع الطاقة والنفايات ،وإدارة األزمات ،واالتصاالت،
ووسائل اإلعالم ،والنقل ،وتأمين اإلمدادات ،والمياه والصرف الصحي ،وأعمال موظفي الخدمات المالية.
 .2ستُع َ
طى الدروس في المدارس للتالميذ المحتاجين الى دعم خاص ،الذين ال يستطيع آباؤهم توفير
الرعاية المنزلية لهم .توصي الحكومة بأن يدرس الطفل في المنزل ،إذا ما ُوجدت إمكانية لذلك.
 . 3أنشطة النوادي الصباحية والمسائية المخصصة لتالميذ الصفين األول والثاني ستكون متاحة فقط
للتالميذ الذين يحضرون الدروس في المدارس.
 .4ستُع َ
ط ى الدروس واألنشطة األخرى بشكل اعتيادي لجميع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ،من
الصف األول وحتى الصف التاسع .وكذلك سيسير التوصيل بسيارات األجرة بشكل طبيعي .ويجب على
ولي أمر التلميذ المشمول بخدمة التوصيل بسيارة األجرة التبليغ بالطريقة المعتادة في حالة إلغاء التوصيل.
 . 5سيتم تقديم الوجبة المدرسية للتالميذ الذين يحق لهم حضور الدروس في المدرسة.
في حالة الحاجة إلى اشتراك التلميذ في دروس المدرسة ،ينبغي على ولي األمر إبالغ مدير المدرسة بذلك
عن طريق رسالة عبر برنامج فيلما ( )Wilmaأو عن طريق البريد االلكتروني.
تنظيم التعلم عن بعد
يمكن تنظيم عملية التعليم عن بعد بعدة طرق مختلفة .فالهدف هو خلق طريقة ،يستطيع بموجبها أن يتواصل
التلميذ والمعلم مع بعضهم البعض ،وتأمين العملية التعليمية بأفضل ما يمكن.
يتم االتصال واعطاء الواجبات المنزلية في المقام األول عن طريق برنامج فيلما ( ،)Wilmaهذا إذا ما
لم يتم االتفاق مع المعلم على خالف ذلك .يمكن أن تكون مهام التلميذ في الدراسة عن بعد القيام ببعض
التمارين المحوسبة ،أو تمارين في الكتاب والدفتر ،أو تمارين بطريقة أخرى متفق عليها .وستعلن المدرسة
عن الجدول الزمني للتعليم عن بعد.
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من حيث المبدأ  ،ينبغي على التلميذ المشاركة في مختلف الدروس المتفق عليها مسبقًا ،والتقيد بالجدول
الزمني الذي وضعه المعلم إلتمام الواجبات .المرجو من أولياء األمور دعم التالميذ في دراستهم ،والتأكيد
على معاني الدراسة المستقلة وأهميتها .يجب تخصيص وقت هادئ بما يكفي للدراسة.
المعلم هو المسؤول عن تنظيم التدريس وتقييم التحصيل .يُؤْ َخذُ بعين االعتبار في التعليم عن بعد مستوى
أعمار التالميذ ،وكذلك تجربتهم السابقة في التعامل مع األجهزة التقنية.
تقدم المدارس إرشادات حول كيفية استخدام أجهزة الحاسب الشخصي كروم بوك ( )Chromebookأو
األجهزة المماثلة أثناء التعلم عن بعد .كما أنه بإمكان التلميذ استخدام أجهزته الخاصة ،وبالهاتف الذكي
يمكن الوصول إلى انطالقة جيدة .ينبغي على التالميذ المحافظة بمسؤولية على المعدات المدرسية.
يقوم التالميذ بتسجيل الدخول إلى األجهزة باستخدام معرفات الشبكة التعليمية الخاصة بهم
( .) opp.eduvantaa.fiجميع التطبيقات المستخدمة في التعليم عن بعد تعمل باالتصال بالشبكة ،وال
تتطلب التنزيل على األجهزة .يمكن توصيل المعدات التي تقدمها المدرسة بشبكة انترنت المنزل أو شبكة
الهاتف .يقوم معلمو المدارس باعطاء تعليمات أكثر تفصيالً بشأن العمل عن بُعد والتطبيقات المستخدمة،
وإذا ما اقتضى األمر فسوف يقدمون معلومات إضافية.

اإلبالغ عن الغياب
إذا كان الطالب غير قادر على المشاركة في التعلم عن بعد بسبب المرض أو ألسباب أخرى ،فعلى ولي
األمر التبليغ عن السبب كما جرت العادة .ويتم ذلك بالتأشير على برنامج فيلما ( )Wilmaبوضع عالمة
"غياب مصرح به ( ")Luvallinen poissaoloفي خانة اليوم أو األيام المعنية.
الرعاية الطالبية
تقدم خدمات االخصائي االجتماعي المدرسي واألخصائي النفساني التربوي بشكل اعتيادي خالل الفترة
ما بين  3/18و .2020/4/13
باالمكان التواصل مع االخصائي االجتماعي المدرسي واألخصائي النفساني التربوي بشكل طبيعي عن
طريق الهاتف أو برسالة على برنامج فيلما ( .)Wilmaسيتم اإلعالن عن أي تغييرات محتملة في الرعاية
الصحية المدرسية في وقت الحق.

فلنمنع انتشار فيروس كورونا م ًعا
نسعى جاهدين لتنظيم الخدمات بشكل جيد في هذه الظروف االستثنائية .وتتطلب الظروف االستثنائية منا
جميعا قدرا كبيرا من القوة والمسؤولية .من المهم أن نتبع التعليمات التي تُقدم لنا .وهي تهدف إلى تجنب
االتصال عن قرب وبالتالي منع انتشار فيروس كورونا .هذا ما نريد التأكيد عليه ،وخاصة للشباب .الهدف
هو أن يعمل التالميذ في أيام الدوام وفقًا لجدول العمل الذي اعطته لهم المدرسة .ويجب االلتزام بتطبيق
النظم االستثنائية للحكومة حتى في أوقات الفراغ.
تقع على عاتق جميع األشخاص الراشدين مسؤولية الحفاظ على الشعور باآلمان ،والسيما بالنسبة لشعور
األطفال والشباب.
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تمنياتنا في هذه الظروف االستثنائية بالصحة والسالمة لجميع البيوت بمدينة فانتا!

في مدينة فانتا 2020/3/17

كاتري كالسكي

نائبة رئيس المدينة

إلكا كالو

مدير التعليم األساسي

أندرس فيكستروم

مدير خدمات اللغة السويدية
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