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به مدرسه خوش آمدید
در این سند نحوه عملکرد مدرسه ها گنجانده شده است.

 امیدواریم که از مدرسه لذت ببرید!



یکسان و متفاوت

همه افراد بدون توجه به وابستگی قومی ، جنسیت ، هویت 
جنسیتی، گرایش جنسی، معلولیت، سن یا دین و اعتقاد به یک 

اندازه ارزش دارند.

طوری باشید که از دیگران می خواهید در برابر شما باشند. در 
اینصورت است که همکاری در مدرسه موثر می شود.

گفتن حقیقت مهم است. مدرسه باید به شما در انجام کار درست 
کمک کند. اگر اشتباهی صورت می گیرد، در مورد آن قسمی که 
هست صحبت کنید. در مدرسه، ما در مورد حل اشتباه با همدیگر 

کمک می کنیم. ما اختالفات را از طریق مکالمات حل می کنیم.

در مدرسه با احترام با هم صحبت می کنیم. شما باید از کلمات 
صحیح و درست استفاده کنید. این بدان معنی است که کراهت، 

فحش و ناسزا گویی، کلمات نفرت انگیز و کلمات جنسیتی با همه 
زبانها کامالً ممنوع است.

هر مدرسه مقررات خاص خود را دارد. برای همزیستی موثر 
و کارا و برای اینکه همه از مدرسه لذت ببرند، باید از مقررات 

پیروی کنید.

هر مدرسه همچنین سندی در مورد انتظارات و توقعات دارد تا 
سرپرستان و دانش آموزان بتوانند آنچه از آنها در مدرسه انتظار و 
توقع می رود را بخوانند. در آن سند هم چنان می توانید آنچه را که 

شما به عنوان سرپرست یا دانشجو از کارمندان مدرسه انتظار و 
توقع دارید، بخوانید.

پیش از مدرسه و پس از آن

سرپرستان موظفند تا اطالعات در مورد مدرسه را در سكو 
آموزش دیجیتالي بنام Vklass، بخوانند. جزئیات ورود به 

Vklass به سرپرست دانشجو ارسال می شود. درین برنامه می 
توانید در مورد درسها و فعالیتهای دانشجویی بخوانید. می توانید 
اطالعات روزانه را نیر در برنامه Vklass دنبال کنید. شما می 
 Vklass توانید ارزیابی ها و نتایج دروس را در نسخه اینترنتی

بخوانید. از طریق لینک www.savsjo.se می توان ارزیابی ها 
و نتایج را خواند. برای ورود به آدرس اینترنتی باال به یک شناسه 

بانکی )Bank-ID( نیاز دارید.

احترام به وقت مهم است. صبح به موقع به مدرسه بیایید و با ختم 
اوقات استراحت وارد کالس شوید.

وقتی دانش آموزی بیمار است یا به دالیل دیگری قادر به حضور 
در مدرسه نیست، سرپرست دانش آموز همیشه باید غیرحاضری 

یا غیابت وی را از طریق برنامه Vklass اطالع دهد.

مدرسه از کالس صفر تا کالس نهم اجباری است. بنابراین 
مرخصی فقط به دالیل خاص اعطا می شود. درخواست مرخصی 

در Vklass انجام می شود و توسط مدیر مدرسه
یا مربی دانش آموز قبول یا رد می شود.

اگر دانش آموز به مدرسه با دوچرخه 
رفت و آمد می کند، باید از کاله ایمنی 
دوچرخه استفاده کند. استفاده از کاله 

ایمنی دوچرخه تا 15 سالگی براساس 
قانون اجباری است.

وقتی مدرسه تمام شد، باید به خانه بروید.
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کالس
معموالً دانش آموزان با توجه به سنشان در کالس های مختلف 

قرار می گیرند.

کلیه دروس مدرسه اجباری است و شما باید دانش خود را در همه 
ساحات دروس مدرسه نشان دهید تا بتوانید نمرات کامیابی دریافت 

کنید. ارزیابی درسی در کالس های 1-5 و نمره دادن در کالس 
های 9-6 صورت می گیرد.

در مدرسه، تمام بزرگساالن صرف نظر از جنسیت، سن و شغل 
شان مسئولیت دارند. در جریان درس، دانش آموزان و معلمان 

موظف هستند تا تالش کنند. رفتن به مدرسه کار مهمی است.

تلفن همراه در مدرسه استفاده نمی شود. مدرسه ابزارهای دیجیتالی 
مورد نیاز دانش آموزان را دارد.

اجناس ارزشمندی که شما به مدرسه می آورید مسئولیت آن به 
دوش خود شما است.

تعلیم و تدریس
معلمان بر اساس هدف برنامه درسی، محتوای اصلی و الزامات 

دانش آموزش می دهند. توسعه دانش بطور منظم در پلتفرم 
یادگیری دیجیتال بنام Vklass ثبت می شود.

در کالسهای 1-5، دانش آموز یکبار در هر سال تحصیلی در 
مورد دروس خود ارزیابی کتبی دریافت می کند.

در کالسهای 6-9، دانش آموز در پایان هر ترم در ماه های دسامبر 
و ژوئن، نمره می گیرد.

استراحت
در زمان استراحت درسی، دانش آموز باید بیرون باشد. به همین 

دلیل، داشتن لباس مناسب بسیار مهم است تا قطع نظر از چگونگی 
آب و هوا، بیرون بوده بتوانیم.

وقتی زنگ مدرسه زده می شود، دانش آموز مستقیم به درس می 
رود.

ترک مدرسه در ساعات درسی ممنوع است.

همه باید مقررات مدرسه را پیروی کنند.

همه باید قوانینی را که برای بازی های 
توپ و سایر بازی ها در نظر گرفته شده، 

دنبال کنند.

اتاق غذاخوری
وقتی دانش آموزی مدرسه را شروع میکند، سرپرست او تصمیم 
می گیرد که دانش آموز در اتاق غذاخوری مدرسه باید کدام نوع 

غذا را بخورد. مهم است که دانش آموز به این امر پایبند باشد، 
زیرا آشپزخانه همان اندازه غذای را که تعیین شده، آماده می کند. 
اگر دانش آموز بخواهد رژیم غذایی خود را تغییر دهد، سرپرست 

او باید به مدرسه اطالع دهد. تمام مواد غذایی به وضوح نشانی 
شده است تا دانش آموز ببیند که چه غذایی را باید مصرف کند.

غذای مدرسه رایگان است. ما می خواهیم از هدر رفتن مواد 
غذایی جلوگیری کنیم. پس، به یاد داشته باشید که فقط به اندازه که 

خورده می توانید غذا بگیرید.

ورزش
در مدرسه، دانش آموز درس اجباری در کالس ورزش و شنا 
دارد. برای درس ورزش، دانش آموز لباس مناسب باخود می 

آورد و کمی قبل از شروع درس لباس خود را تعویض می کند. در 
پایان درس ورزشی دانش آموز باید دوش بگیرد و به همین خاطر 
به حوله نیز ضرورت دارد. دختران و پسران دارای اتاق رختکن 
و حمام جداگانه هستند. اگر نیاز باشد، امکان عوض کردن لباس و 

دوش گرفتن در یک فضای محرم نیز وجود دارد.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Telefon: 0382-15200
Mejl: utbildning@savsjo.se

مرکز سرگرمی دانش آموزان
دانش آموز مقطع ابتدایی و مدرسه خاص ابتدایی این حق را دارد 

که در صورت تحصیل یا کار سرپرستان اش، مکانی را در مرکز 
سرگرمی و تفریحی مدرسه بدست آورد. شما می توانید در وب 

سایت شهرداری www.savsjo.se برای دریافت مکان در مرکز 
سرگرمی مدرسه درخواست کنید.

تصمیم در مورد دادن مکان در مرکز سرگرمی دانش آموزان با 
درنظرداشت کار و تحصیالت سرپستان دانش آموز، اتخاذ می 

شود.

توصیه های بهداشتی
غذا

برای دانش آموز مهم است که صبح وقت قبل 
از آمدن به مدرسه غذا بخورد. اگر دانش آموز 

صبحگاهی در مرکز سرگرمی و تفریحی مدرسه 
ثبت باشد، صبحانه را در مدرسه می خورد.

فعالیت بدنی
حرکت های روزمره بیرون از خانه از طریق 

بازی، ورزش، دوچرخه سواری، پیاده روی یا 
دویدن بسیار مفید است.

خواب
کودکان بین 6 تا 15 سال هر شب تقریباً 9 تا 11 

ساعت خواب نیاز دارند. خواب کافی برای انجام 
همه کارهای یک روز کامل در مدرسه مهم است.

بهداشت دانش آموزان
مدرسه دارای یک پرستار و یک مشاور روانی است. پرستار 
مدرسه تماسهای بهداشتی ارائه می دهد، واکسیناسیون می کند 
و می تواند در تماس با سیستم بهداشتی کمک کند. وقتی دانش 

آموزان نیاز به مشورتهای روحی و روانی داشته باشند، مشاور 
روانی مدرسه به عنوان پشتیبان آنان وجود دارد. هم پرستار 
مدرسه و هم مشاور روانی مدرسه مسئولیت رازداری دارند.

کمک درسی
بسیاری از مدارس پس از پایان روز مدرسه ، کمک درسی ارائه 
می دهند. در جریان کمک های درسی، دانش آموز می تواند در 

مدرسه بماند تا کارهایی نیمه تمام خود را تکمیل کند یا یکبار دیگر 
چیزی را که نفهمیده برایش توضیحات داده شود و یا در مورد 

کارهای خانگی مدرسه کمک دریافت کند.

زبان مادری
دانش آموزانی که زبان مادری شان سوئدی نیست، می توانند به 
زبان مادری آموزش ببینند. اگر دانش آموزی در آموزش زبان 

مادری ثبت نام کند، اشتراک در آن اجباری است.

معلم زبان مادری به طور مرتب پیشرفت علم دانش آموز را 
ارزیابی می کند. این ارزیابی ها در پلتفرم یادگیری Vklass ثبت 
می شود. در کالسهای 6-9، دانش آموز در پایان هر ترم در ماه 

های دسامبر و ژوئن، در درس زبان مادری نمره می گیرد. اما در 
کالسهای 1-5، دانش آموز یکبار در هر سال تحصیلی در مورد 

درس زبان مادری خود ارزیابی کتبی دریافت می کند.

راهنمایی درسی به زبان مادری
راهنمایی درسی به زبان مادری دانش آموزان غیر سوئدی در 

اکثر مدارس ارائه می شود. راهنمایی درسی باید دانش آموز را در 
برآورده ساختن نیازهای دانش اش در موضوعات مختلف مدرسه 

کمک کند.

تماس
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