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 !به مدرسه خوش آمدید

تروندهایم می   در شهرداری  ٤تا  ١ كالس هایبرای   ارسمدمجدد آوریل، شروع  ٢٧روز دوشنبه 

الی در انتظار مالقات مجدد می  حتما بسیاری با خوشحبعد از گذشت چند هفته از آموزش در منزل،  باشد.

 باشند. 

 

 

 والدین و سرپرستان عزیز 

 
بازگشایی تصمیم  است كهدولت بازگشایی نمائیم. این  دوبارهبسیار خوشحالم که اکنون می توانیم مدارس خود را 

در  شیوع ویروس كرونا دیگر این بدان معنا نیست که است.  می گرفتهبهداشت عمو موسسهتوصیه بنابر  را مدارس

برگردیم  زندگی رومزره ما بتوانیم به که  بر وضعیت داریمی کنترل خوبكافی  اندازه بهکشور ما وجود ندارد، اما ما 

ایم اقدام بسیار ما انجام داده ای كه شیوه . تعطیل كردن مهد كودك و مدارس بهباشدهنوز در میان می عفونت  هرچند كه

این می تواند  كه تس نمی دان اتخاذ چنین اقدامی شد تصمیم به در زمانی كه و هیچ کس کاملا می باشد  ایسخت گیرانه

 ن ویمعلم ،مدرسه مندانما می دانیم که کار . داریمدر این مورد بیشتر اطلعات اکنون ما  باشد. ی بدنبال داشتهعواقب چه

  تواناییخلقیت و  .را فراهم نماینددانش آموزان  درسیپیشرفت  اند تا زمینهمددكاران اجتماعی تلش بسیار زیادی كرده

ا شکوفا  یتالدیجی نگرش كامال  است آمده اتاق نشیمن  اكنون معلم به علت اینكه بهوالدین بسیاری از است.  شده واقعا

 .انجام می دهد دارندآنچه مدرسه در مورد را جدیدی 

 

قرار می تأثیر تحت به طور متفاوتی را ما همچنین می دانیم که تعطیلی مدارس عواقبی دارد که کودکان و نوجوانان 

می  مراقبتو ، امنیت یهمچنین مکانی برای دوستی، باز  درسی نمی باشد. مدرسهپیشرفت برای جایی تنها مدرسه دهد. 

 .بازگشایی می شونددوباره  اکنون مدارس که می باشد مثبتبنابراین بسیار باشد. 

 

 ه سواالت خویش را برای ما ارسال نمایند. سواالت زیادی را دریافت نمودیم. ب یم كه نمودو سرپرستان دعوت  نیاز والد ما

 این پخش را می توانید به   .پاسخ داده شد یشهردار  یونیز یاز کانال تلو میپخش مستق کیدر االت سؤاین از  یار یبس

 در لینك زیر ببینید. شده صورت ضبط 

 https://trondheim.kommunetv.no/archive/491 

 

  اواآموزش و پرورش،  ادره كلر ی، مدكامیلال ترود نیرید: شامل این افراد بودند ندپاسخ دادت االسو این به هی كهگرو

گون ریتلو مالمو، متخصص  ، تور یشهردار پزشك ، سرپترسن بتتی یوهاننه، یشهردار  مدارس سیرئ، الیزاابت بلبو

 .ماتیسن، مدیر مدرسه روانشناسی و تروده

 

،  ییای، سومالی، لهستانیسیانگل یبه زبانها نیهمچن متن نی. امیکن یم را بازگوت االسؤمهم ترین از  یبرخ متن نیما در ا

 ترجمه شده است.  كیسواهیلیو  ، تركیییای، اسپانی، فرانسوی، عربتیگرینیا، یفارس

 

 .خوش آمد می گویمآوریل  ٢٧روز دوشنبه در  مدرسه از صمیم قلب آمدن همگان را بهمن 

 

 اتبا احترام

 

  

https://trondheim.kommunetv.no/archive/491


  (آموزش و پرورش ادره  كلر یمد)كامیلال 

 

 ؟بازگشایی می شوند ٤تا  ١تنها برای كالسهای چرا مدارس  -

قرار اولیت را در عفونت پیشگیری از که وقتی ملحظات  این می باشدد: دلیل این امر ریل ترود نیمدیر شهرداری کام

وضع دانش آموزان در مدرسه  کارمندان و برخی اقدامات و سازماندهی جدید باید در جهت تامین امنیت ،می دهیم

نیازهای آموزشی آنها تنها برآورده كردن  ما با دانش آموزان خرد سال شروع می كنیم این می باشد كه گردند. دلیل اینكه

 . دشوارتر می باشد از طریق آموزش دیجیتالی

یی بازگشایی شوند و هدف دولت هم بازگشا ٧تا  ١مدارس برای كلس های  كه نموده  توصیهبهداشت عمومی  موسسه

در زیر شرایط را یش نگران کلس دهم هستیم که اکنون سال آخر خو ویژه بهما كامل در این سال تحصیلی می باشد. 

 ند.گذرانمی در دوره متوسطه خارق العاده 

 

 ؟می روند مدرسه دانش آموزان در زمانهای متفاوت بهآیا  -

 –اسفومدرسه و مدتطول ، زمان شروع مدرسهانعطاف پذیری زیادی در رابطه با د: ریترود ن یلمدیر شهرداری کام

SFO –   .رفاهو  ایمنیمسئوالن و  صنفی اتحادیهبا کارمندان، نمایندگان  با مدارس، خوبگفتگوی وجود خواهد داشت  

ه دا نمائیم. همزمان شهرداری بپی را در این زمینهبهترین راه حل از این طریق والدین مهم می باشد تا و با  كارمندان

 می شود، در همهصرف نظر از راه حلی که انتخاب كیفیت آموزش  حاصل نماید كه س باید اطمینان ر اعنوان مالک مد

 باشد. می خوب میزانهمان  به سمدار 

 

 ؟می باشداجباری  در مدرسهیا حضور آ -

دالیل خاصی  در صورتی كه و این بدان معنی استالزامی می باشد آموزش در نروژ د: ریترود ن یلمدیر شهرداری کام

آموزش از طرف همچنین برود. مدرسه  دانش آموز باید به  ،در مدرسه وجود نداشته باشددانش آموز برای عدم حضور 

 برود. مدرسهبه كودك  می كنیم كه ما قویا توصیه ما می باشد، امجاز نیز  والدین در خانه

 

 در صورتی كه نمونه )برایباشد  امكان این جود داشته داد در صورتی كه را ادامه می توان آموزش در خانهآیا  -

 بیكار باشند(؟یا باشند و  زایمان داشتهمرخصی والدین 

 به آموزش دانش آموزانی را كهمدرسه  مندانکار  بازگشایی می شوندرس امد كه وقتید: ریترود ن یلمدیر شهرداری کام

تسهیلت آموزشی باشیم.  داشته كارمند آموزش دوگانه تنها با یك دسته ما نمی توانیم . دارند عهده بهمی آیند را  مدرسه

. فراهم خواهد گردید طوالنی در خانه بمانندمدت زمان یك  مجبورند برایکودکانی که به دلیل بیماری از  برای آن دسته

 این معمول می باشد.

 

 ؟شدخواهد محسوب  غیبت از مدرسهعنوان  به این، خانه ر صورت ادامه تحصیل دردآیا  -

باشند، كودك در کودک را بر عهده گرفته آموزش والدین مسئولیت  در صورتی كهد: ریترود ن یلمدیر شهرداری کام

با شهرداری تماس نمی رود و بنابراین غایب محسوب نمی گردد. در این صورت باید والدین  مدرسه این صورت به

 مدرسه بتواند به و باشدسالم  كودك بدست می گیرند. در صورتی كهكودك را خودشان آموزش  بگیرند و اطلع دهند كه 

غیبت عنوان  شود، این به داشته نگه باشند در خانه گرفته عهده والدین مسئولیت آموزش را به برود و بدون اینكه 

 محسوب خواهد شد.

 

 خواهند بود؟ چگونهSFO  -اسفو  و در مدرسه یکار هایساعاتآیا  -

پیشگیری از عفونت ملحظات  می باشد كهشهرداری تروندهایم مهم  : برای یشهردار  مدارس سی، رئالیزاابت بلبو  اوا

. برای  باشد راهنمایی های كشوریمطابق با  بپذیرند كه مدرسهدر ای دانش آموزان را شیوهبه  را رعایت نماید و

 می دهیم كه زهما اجا، و باشدSFO  -اسفو  در تعداد ساعت ها دادن کاهش  كمی بهممکن است نیاز این هدف  رسیدن به

مسئول ایمنی و رفاه  صنفی و  اتحادیه نماینده  ، FAU-والدین  ، نمایندهکاربر انجمنهر مدرسه با همکاری با کارمندان، 

كاری ساعت  كه توصیه می کنیم ما از طرف خویش اما را مشخص نمایند. ع كارمندان در واحدهای خویش این موضو

  باشد. ١٥.٣٠ ساعت الی ٨ از ساعت



آسیب پذیری  در وضعیت می باشند و دانش آموزانی كه والدین آنها دارای مشاغل حیاتی برای جامعهدانش آموزانی که 

صورت كلی  . بهخواهد شدو از آنها مراقبت  تسهیلتی برای آنها فراهم خواهد گردیددر هر صورت ، قرار دارند

 .اولویت دارد صورت كامل هبگشایی مدارس پیشگیری از عفونت از باز 

 

 کاهش می یابد؟ همان میزان هم به شهریهکاهش یابد، آیا  SFO -ساعت های اسفو اگر  -

.  همان مبلغ قبل از تعطیلی خواهد بودوالدین از طرف  شهریه، پرداخت : خیر یشهردار  مدارس سی، رئالیزاابت بلبو  اوا

تعداد ساعاتی که امروز  بدون در نظر گرفتن ماندن در اسفوزمان یعنی ، می باشد قبلی مبلغ توافق شده با در تطابق و 

اکنون برای چند هفته  ما ، که بیاورد  SFO -اسفو  غذا را با خود به اما اگر کودک. است می باشد آن فراهم شده امكان

 پول بابت غذا را كاهش می دهیم.  می كنیم، مبلغ اینرا توصیه اول 

 

 ؟خواهد بودمدرسه طبق معمول  به حمل و نقل دانش آموز/  مدرسه یا اتوبوسآ -

 دانش آموزان حمل و نقلبا  در رابطه ATB باگفتگوی مدام و منظم بله، ما :  یشهردار  مدارس سی، رئالیزاابت بلبو  اوا

 تهییه را از عفونت"  پیشگیری"اطلعات   ATBخواهد بود. شركت اتوبوس رانی، و این مانند قبل داشته ایم مدرسه به

همچنین مدارس، دانش اطلعات این می باشد. مدرسه  به حمل و نقلعفونت در  پیشگیری از که در مورد نحوه  نموده 

 اینرا مرور نمائید. كه کنم  توصیه مینت راهنمایی می كند. من وها را در مورد پیشگیری از عفآموزان، والدین و راننده

 

 ؟دادجلوگیری از عفونت سازماندهی  در نظر گرفتنبا را مدرسه  هایچگونه باید روزآیا  -

دستورالعمل  و  و به ما توصیه ها می باشددریافت کرده ایم بسیار واضح  ما اهنمایی كهر : ماتیسن، مدیر مدرسه تروده

امر جلوگیری از عفونت رعایت گردد.  دهی می كنیم كهمانز ساای گونه  بهاکنون ما بچه ها را . می دهد ارائه  خوبیهای 

با  در رابطهدستورالعمل ها و  توصیه هااین د. نباش  هنفر  ١٥یك گروه  قالب تعداد دانش آموزان در  كه برای نمونه 

می باشند. مدارس متفاوت . می باشندرا دارند به مدرسه  آمدن اجازهانی چه کس  كهچنین در مورد ایناقدامات بهداشتی و ه

و  رخت كن یز از قبیلمدارس ن امکاناتمی باشند. متفاوت  ی و محیط محله فضای بیرونهم از لحاظ ساختمان، آنحا 

ما در هر د. ومتفاوت خواهد ب ای دیگر هبه مدرس  ایهاز مدرس نیز بنابراین راه حل ها متفاوت می باشند، توالت و غیره 

 ها پیروی می كنیم.  دستورالعملو توصیه ها صورت از 

 

 ی از همدیگر جای دهید؟متر ١اتاق با فاصله یك در  را دانش آموز ١٥می توانید چگونه آیا  -

نگ  كوچك و ت مدرسه ایل د. متفاوت خواهد بوای دیگر مدرسه ای به: این امر هم از مدرسهماتیسن، مدیر مدرسه تروده

 انتقالشروع کنیم می توانیم آنچه ما اکنون  .نمائیمبرنامه ریزی سازماندهی و باید این کار را بسیار دقیق می باشد. ما 

می توانیم  ه بینیم کمی توانیم ب ابعدمیزها را از هم دور می كنیم، سپس می باشد. کلس  از غیر ضروری چیزهای  كلیه

همچنین توصیه می شود که  . داشته باشیمنیاز داریم در كلس آنچه را که کاملا می توانیم  مادانش آموزان را جای دهیم. 

 .داشته باشیم بیرون از مدرسهفعالیت های زیادی در 

 

 توجهها با بچه می توانند جلوگیری نمایند كه مددكاران اجتماعین و یکه معلم مچگونه می توانیم مطمئن شویآیا ما  -

 هم نزدیك نمی شوند؟ بزرگ می باشند زیاد به یگروهادر  اینكه به

ما ، اما می باشدجزئیات تقریبا بی نهایت  می باشد. سطحخوب و دقیق ریزی نامه بر  : نیاز بهماتیسن، مدیر مدرسه تروده

 ثابت خواهیم داشت. این نیاز به انطول روز گروهای دانش آموزان با معلمدر ما عمل برسانیم.  می توانیم اینرا به 

 .باشنددر بیرون برای مثال، همه نمی توانند همزمان دارد. سازماندهی 

 

 صورت گروهی خواهد بود؟ در بیرون می باشند یا بههمه همان زمان  ؟سازماندهی می شودچگونه زنگ تفریح آیا  -

بیرونی بزرگتری از  دارای محوطه كه یمدارس صورت گروهی صورت بگیرد.  این باید به: ماتیسن، مدیر مدرسه تروده

 باشند. توانند چندین گروه را همزمان در بیرون داشته میما می باشند 

 

 

 



كار  بفرستیم باید چه مدرسه به تعطیالت تابستانی قبل ازخویش را خواهیم فرزندان ن والدین در صورتی كهما آیا  -

 كنیم؟

 خواهد بچه هایش در خانهبکه فرد  باشد داشتهوجود می تواند دالیل مختلفی :  تورگون ریتلو مالمو، متخصص روانشناسی

فرد امكان  باشند و یا اینكه  فرد را از كار مرخص كرده باشد، اینكه ترس از عفونت علت می تواند بهاین دارد.  نگه 

 وخوشنود باشند  ها از آموزش در خانههبچ دلیل این باشد كه یا می تواند بهباشد.  را داشته انهآموزش در خفراهم كردن 

ممکن است  .برگردد مدرسه به باشد كه دوست نداشتهکودک  اینكه یا  می دهند ومعمول انجام  صورت درسی را به امور 

بنابراین مهم عادت بگیرند.  مدرسه بهبه تدریج  باشند از مدرسه نیاز داشته طوالنی دور ماندنبرخی از کودکان پس از 

کمی متفاوت از  واکنشهای  انندبسیاری از کودکان می توباشند.  داشته وگوالدین در این باره با مدرسه گفت می باشد كه

 می باشد كههمچنین معمول  باشند. قوی تر یا ضعیف تر این واكنش ها از لحاظ احساساتی  باشند، اینكه داشتهمعمول 

که   می باشدمهم . ، پشتیبانی و نزدیکی بیشتری باشند دلجوییبه دنبال  در یك محیط ناآرامی می باشند كودكان هنگامیكه 

. شما از آن می ترسید از همان چیزی بترسد كهکودک  چنین نیست كه ند. همیشه و بپذیری نمایددرک  ینراابزرگساالن 

كودكان سرایت نماید. آنها  همچنین می تواند به نگرانی والدین چیزی می ترسند.  از چه آنها گوش دهیم كه پس ما باید به 

 .باشند داشته اشتباه ی كاملا ممکن است تفسیر والدین از آن می ترسند تفسیر می كنند و  چیزی را كه

 

 دهند؟می ادامه را آموزش در خانه می باشند در معرض خطر والدین آنها جزو گروه  ی كهآیا کودکان -

 تهییه  در زمینهعیارهایی م خصوص دارد.در این بستگی به نوع ارزیابی پزشکی  این :یشهردار پزشك ، سربتتی پترسن

 والدین جهت بهپزشک معالج باید . ی داردكنترل این بیمار چگونگی و بستگی به نوع بیماری والدین این و است  گردیده

در این فرزندان آنها می توانند ، دنباش  شدهو درمان  باشد كنترل شدهاگر بیماری ها به خوبی نماید. کمک ارزیابی 

آموزش حتی  و یا شده ، آموزش تسهیل دادهباشد وخیمیماری صحبت از یك ب كهبروند. در صورتی  سهمدر  بهصورت 

ی مریزی  برنامه با مدرسه هآن از طریق مشاور  و چگونگی عمل بهخواهد گرفت مورد ارزیابی قرار  یز ن در خانه

  گردد.

 

نفر در  ینیا چند یك در صورتی كهیک گواهی پزشکی داشته باشیم  باید مدرسه برای عدم فرستادن كودك بهما آیا  -

 ؟دباشن ای داشتهآسم و یا سایر بیماری ها زمینه خانواده

در  ، کودک می تواندباشد دهش و كنترل اگر کودک آسم داشته باشد و به خوبی تنظیم : یشهردار پزشك ، سربتتی پترسن

روند  واردمی توانیم ، داشته باشندبی ثبات  وخیم ویک بیماری والدین  برود. در صورتیكه مدرسه بهاین صورت 

 .گواهی پزشکی می خواهیمتسهیل كاری برای كودك شویم. در این صورت 

 

تمیز   گونهچ های بازی و مشابهمیله ؟خواهد بودچه کسی مسئول آن تمیز می گردند و تماس  بار نقاطچند آیا  -

 شوند؟می شسته  /ضد عفونی می گردند قبل و بعد از استفاده این نقاط آیا خواهند شد؟ 

تمیز گردند  بار در طول روز مدرسه ٤تا  ٢این نقاط باید  كهراهنما می گوید : یشهردار  مدارس سی، رئالیزاابت بلبو  اوا

را  نقاط ر اینانظافت ك. صورت می گیردو مهد كودك  نظافت كاران و كارمندان مدرسههمكاری میان از طریق و این 

گروهی  خوبی می شوید. بهسطوح را هر روز  آنها را پاك می كنند. نظافت كار كلیهنیز  مندانکار  و خوبی می شوید به

تمیز كردن  استفادهبعد از خواهند داشت و به همان اسباب بازی ها دسترسی مشخص ها برای یک دوره زمانی  بچهاز 

 .می شوند

 

صندلی ها  یا تمام وسایل و میزهای مدرسه،آ ؟می باشد چگونهمدرسه أوقات تمیز کردن بعد از  راهكارهایآیا  -

 ؟ین خواهد بودکسی مسئول آ چه ضد عفونی می شوند؟یا مدرسه شسته بعدی نیمکت ها و غیره برای روز 

پاك نمایند. نظافت  را میزهاخودشان دانش آموزان باید  راهنما می گوید كه: یشهردار  مدارس سی، رئالیزاابت بلبو  اوا

و  دارندنظافت كاران مدارس ارتباط مستقیمی با پاك می كند و می شوید. را  فضای مدرسه شروع مدرسهاز كار قبل 

با رئیس بخش نظافت كاران همچنین همکاری خوبی توافق می رسند. ما  به بطور مستقیم با آنها  یدر صورت بروز اتفاق

 این كار بر می آئیم. داریم بنابراین از عهده

 

 



 ابتال نمی گردد؟ ١٩ –كویید   که فرزند من به نمایدمی تواند تضمین  چگونهمدرسه آیا  -

ما می ترسیم به  كه مانیز  چونكه .درک می کنمخوبی  بهمن نیاز به ضمانت را : ماتیسن متخصص روانشناسی و تروده

موارد كمی  وجودبا این . دهیممی اهش خویش عدم اطمینان را ك بخشیدن بهاطمینان ما برای ، ضمانت می باشیمدنبال 

 علت اقدمات پیشگیرانه بهفونت احتمال ع هر چند كهما  . در قبال آنها ضمانت دهیمتوانیم بما  وجود دارند كهزندگی در 

 .نخواهد شدابتل که کودک  ضمانت دهیمنمی توانیم  می باشدبسیار كم 

 

 خویش نیز تماس بگیرند. مدرسهدر صورت داشتن سوال با  ! از والدین و سرپرستان درخواست می گردد كهتوجه

 


