
 
 

ادامه پیدا  (ازنزدیک)آموزش  با حضوردانش آموزان درمدارس آموزش پایه ای درمدارس شهرتورکو

میکند. این دورۂ آموزشی با پرهیزازارتباطات غیرضروری بین شرکت کنندگان وبطورفاصله مند پیش برده 

 خواهد شد.

 ۳۰/۵/۲۰۲۰الی  ۱۴/۵/۲۰۲۰، مطابق رهنمودهای حکومتی ازتاریخ آموزش پایه ای با حضوردانش آموزان درمدارس شهرتورکو

مدارس بطورهمه جانبه ای محّوطه های بازموجود درهمچنین آموزشی، مکانهای سرپوشیده وترتیب داده خواهد شد. درضمن این دورۂ 

 مورداستفاده قرارداده خواهند شد.

شد تا ارتباطات فیمابین  گرفت، تالش خواهد ، ضمن نقل وانتقاالتی که درطول روزتحصیلی صورت خواهند(Alakoulu)درمدارس ابتدایی

ترتیب داده شدن این دورۂ  موزان واعضای گروه های آموزشی دیگربه حّداقّل رسانیده شود. درضمن  دانش آموزان یک گروه با دانش آ

 ، هریک ازگروه های آموزشی درطول روزتا حّد امکان بیشتردریک جا وبا همان معلّم بسرخواهند برد. آموزشی

ثابت می مانند، اّما به هنگام منتقل شدن معلّمین ازکالسی  درهمان گروه آموزشی خوددانش آموزان  (Yläkoulu)درآموزش مدارس متوّسطه

درمورد واحدهای/ مضامین درسی انتخابی، مدارس میتوانند با بکالس دیگرازاصل مراعات کمترین ارتباط با دیگران پیروی خواهد شد. 

 قایل بشوند. ءبرای این دروس استثنا صیلیدرگروه بندیهای نرمال ورایج سالتح ،هدف به حدّاقّل رسانیدن عدم امنیّت وخطرشیوع بیماری

 علی العموم باید دراین دورۂ آموزشی حضوری شرکت بکنندو سأدانش آموزان اسا

قانون ناظربرتحصیالت پایه ای، دانش آموزرا موظّف میکند که، درصورتیکه وی بدلیل مشّخصی مجازبه عدم شرکت درآموزش نمیباشد، 

درخواست برای دریافت اجازۂ عدم شرکت دریک دورۂ آموزشی باید به ه اشتراک داشته باشد. دردوره های آموزشی ترتیب داده شد

درصورت مریض بودن، دانش  مدیرمدرسه داده شود وپس ازاین مرحله، مدرسه برای دادن اجازه درهرمورد مشّخص تصمیم میگیرد.

اّطالع رسانی بکنند. شان ازحضوردرمدرسه بیمار درمورد غیبت فرزنددراّولین فرصت آموزنباید به مدرسه برود. والدین دانش آموزباید 

 (Riskiryhmä)دنباالمیباشبیماری دانش آموزوهمچنین قرارداشتن اویا یکی ازاعضای خانواده اش درزمرۂ کسانیکه ریسک بیمارشدنشان 

یا عضوی ازخانوادۂ اوجزوکسانی میباشند که ارزیابی ازاینکه دانش آموزو یبت ازمدرسه وتحصیل باشد.غمیتواند دلیل موّجهی برای 

                                                                                                                را دکترمعالج انجام میدهد. بیمارشدنشان باال میباشد خطر

 .خواهد دادبرای دانش آموزیکه درخانه میماند آموزش ازراه دورترتیب ندرسه مده، ندرطول مّدتیکه تا پایان سالتحصیلی جاری باقی ما

 درشرایط مخصوص  ترتیب دادن آموزش

. بگیردبدالیلی که با سالمتی دانش آموزارتباط داشته باشند، ترتیب دهندۂ آموزش میتواند تصمیم به ارایۂ آموزش دراشکال ویژه ای 

به گروه های آسیب انی که درمورد دانش آموز ألمثرا اختیارکرد. آموزش ازراه دورمیتواند  دور دراینگونه موارد میتوان آموزش ازراه

شته ویا اینکه به مراقبتهای ویژه ای درجهت محافظت ازبیماریهای طوالنی مّدت وعفونی احتیاج داشته باشند به اجرا گذاشته پذیرترتعلّق دا

 دکترمعالج این دانش آموزان گرفته میشود. دراینگونه موارد، تصمیم براساس ارزیابی شود.

با تعلیم ازطریق شبکۂ اینترنتی  أبخش ،بخاطراجتناب ازجابجاشدن کارکنان آموزشی ،درمدرسه را میتوانوازنزدیک آموزش حضوری 

  انجام داد

اماکن موجود آموزان در سعی میشود که ازجابجایی معلّمین ازیک واحدآموزشی به واحدهای دیگراجتناب گردد. آموزش حضوری دانش

گذاشته میشود. درصورت نیاز، معلّم میتواند ساعت درسی خودرا همچنین ازطریق آموزش ازراه دورتحقّق بخشد.  به اجرامدرسه دریک 

مراقب حضوریافته  این موضوع به این صورت انجام داده میشود که، دانش آموزان درساختمان مدرسه ای دیگروبا شرکت یک بزرگسال  

ازطرف به اصطالح معلّمین بعنوان مثال میتواند پردازد. این شکل ازآموزش میوهمزمان معلّم ازمحّل دیگری به آموزش آنها ازراه دور

 مورداستفاده قراربگیرد. (Kiertävä opettaja)چرخشی 

آن معلّم دیگری  تدریسوطه را تدارک دیده ولی برای درصورت احتیاج، معلّم پاسخگودرآموزش ماّدۂ درسی میتواند کلیّت آموزشی مرب

معلّم دّوم، آموزش بعهده گرفته شده را براساس ساعات درسی برنامۂ تنظیم شده به اجرا میگذارد وبدین ترتیب ازانتقال  موربکند.مأرا 

 اجتناب ورزیده میشود. آموزشیی هاواحدبین یابی معلّمین 

 تغذیه درمدرسه

مراعات با تغذیۂ دانش آموزان درمدارس آموزش پایه ای شهرتورکوبا درنظرگرفتن امکانات سالنهای غذاخوری موجود درهرمدرسه 

شد. هریک  فاصله گذاری هرچه بیشتربین دانش آموزان ودررابطه با مّد نظرقراردادن تعداد دانش آموزان هرمدرسه تحقّق داده خواهد

تغذیۂ دانش آموزان خودرا دربهترین شکلی که برایشان مقدورمیباشد سازماندهی کرده برنامۂ  ،تهای الزمازمدارس با درنظرگرفتن امنیّ 

تغذیۂ دانش آموزان درمدرسه را میتوان به عنوان مثال درسالن غذاخوری، کالسهای درسی ویا دیگرمکانهای  وبه اجرا درخواهند آورد.

 درتمام این موارد مراعات رهنمودهای مقامات مربوطه پیش شرط اجرای آنها خواهند بود.سرپوشیدۂ موجود تحقّق بخشید. البتّه یا بازو

 زنگ های تفریح درمدرسه

 ،بین دانش آموزانازنزدیک  اضافی  منظوراجتناب ازارتباطگیریهای ب ،اعات درسیسروزهای مدرسه را درارتباط با زنگهای تفریح بین 

گروه های آموزشی مختلف درساعات تفریح درمحّوطه  ساعات درشرایط عاّدی سازماندهی کرد.دراشکالی متفاوت ازتقسیم بندی میتوان 



 
 

معلّمین  ،دراین مدارس شد. های وقت گذرانی جداگانه ای که برای استراحت بین ساعات درسی درنظرگرفته شده اند استقرارداده خواهند

 مقّررات اتّخاذشده پاسخگوخواهند بود.درکارنظارت براجرای 

 مل ونقل دانش آموزان بین خانه ومدرسهح

حمل ونقل دانش برای درحال آماده سازی امکانات درطول این هفته  (Föli)تورکو وحومه بنام فولیی درهرشحمل ونقل مسافرین  شرکت

بطوری وارد ترافیک  کافی یتعداددرشرکت مذکوراتوبوسهای خودرا  شد. شروع خواهد ۱۴/۵/۲۰۲۰ازتاریخ  ألعمواینکاربوده آموزان 

خدماتی تحت پوشش بتوانند شهری خواهد نمود که، همچنین تمام دانش آموزانی که باید به مکانهای آموزشی موقّت مراجعه بکنند 

ان صادرنشده دانش آموزاضطراری درحال حاضرُحکم کشوری وسراسری واحدی به منظورترتیب داده شدن حمل ونقل ند. بگیرقرار

موجود وچهارچوب ناظربرجدول زمانی انتظار، بسیارچالش برانگیزمیباشد که عمومی وسایط نقلیّۂ  مجموعۂدرعمل، با توّجه به  است.

بتوان تغییرات چشمگیری را دربرنامۂ حمل ونقل دانش آموزی طوری به اجرا گذاشت که، درداخل هراتوبوسی تعداد زیادی دانش 

حمل ونقل فرزندشان اقدام بکنند آموزان درصورتیکه بخواهند این امکان را دارند که خود به  آموزجای داده نشود. سرپرستان دانش

اّطالعات بیشتردرمورد حمل ونقل دانش آموزان را میتوانید ازطریق  ودرچنین صورتی ازیارانۂ تعیین شده دراین مورد برخورداربشوند.

وهمچنین ازطریق آدرس اینترنتی  ۰۴۰ ۷۷۵۱۷۳۱یا شمارۂ تلفنش  )@...turku.fi(بوسیلۂ آدرس ایمیل او  )Seija Aitala(ییّا آیتاالس  

 زیردریافت بنمایید:
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 

 بازدیدها برای آشنایی با مدرسه

مدارس تجّمع وتشکیل جلسات به قّوت خودباقی بمانند، دیدارها برای آشنایی با محدودیّت کنونی درمورد  ۂداده شداگرچنانکه رهنمودهای 

 سال وبا درنظرگرفتن و ۳۳ابتدایی ازبابت بهارامسال منتفی خواهند شد. مدارس میتوانند برنامۂ دیدارها برای آشنایی را درطّی هفتۂ 

 دیدارهای آشنایی با مدارس متوّسطه درماه اّول سال ترتیب داده شده اند. مراعات رهنمودهای امنیّتی به اجرا بگذارند.

 راقبت ازدانش آموزان وآموزش آنهاحمایت بخش خدماتی م

درفاصلۂ ترم تحصیلی بهاره ای که درشرایطی استثنایی سپری میشود، احتیاج به خدمات مراقبتی ازدانش آموزان وپیشرفت تحصیلی آنها 

حمایت وزان، بیشترشده وازمدارس تقاضا میشود که این موضوع را هم اینک مّد نظرداشته باشند. شرایط ناظربرتوانمندیهای دانش آم

ونیازبه مراقبتهای آموزشی دانش آموزان، همچنین به تدارک وتنظیم برنامۂ آموزشی ترم  هبه مدرسکردن آنها مراجعه یادگیری واز

   ثیرگذارخواهند بود.تأپاییزی آینده 

 میباشد. ۳۰/۵/۲۰۲۰الی  ۱۴/۵/۲۰۲۰زمان باقیمانده ازسال تحصیلی جاری 

وتقسیم ساعات کارمطابق با ترتیبات کاری مربوطه با توّجه به شرایط موجود مراعات خواهند گردید. دانش رمال مدارس زمان کاری نُ 

خواهدبود،  ۲۹/۵/۲۰۲۰ی مطابق با برنامۂ آموزشی تعیین شده دریافت خواهندکرد وتنها روزاستثنایی روزجمعه تعلیمات ،آموزان مدارس

 .(Teemapäivä)مشّخصی باشد که میتواند روزاختصاص داده شده به یک موضوع 

به پایان میرسد. بخاطراجتناب ازخطرابتال به بیماری، امسال جشن پایان  ۳۰/۵/۲۰۲۰سال تحصیلی مربوط به آموزش پایه ای به تاریخ 

  شد. برگزارنخواهددرمدارس سالتحصیلی هرساله 

 

 فت بنماییداّطالعات بیشتردرمورد مراجعه به مدرسه وتحصیل را ازمدیرمدرسۂ خود دریا

 

 با درودهای دوستانه

 (Tommi Tuominen)وّمی تواُمیننتُ 

 رییس منطقۂ خدماتی، آموزش پایه ای
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