أسئلة للمدرسة

عربى
.1

أود أن أﻋرف ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى -و إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﺗم
اﺗﺑﺎع/ﺗﺟﺎھل ھذه اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺿﺎدة؟

.2

ھل ﻗﻣﺗم ﺑرﺳم ﺧرﯾطﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺳواء اﻟطﻼب أو اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ،اﻟذﯾن ﯾﻧدرﺟون ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر
داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ؟ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﮭل اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻊ ﺷﺧص ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ أو أﻛﺛر ﻣن
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر ،ھل ﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ؟ ﻧﺣن ﻧﻐطﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷرط اﻷﺧﯾر ،و ﻟم ﻧﺗﻠﻘﻰ
أي أﺳﺋﻠﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد.

•
•
•
•

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻗﻣﺗم ﺑﺗﺣﺿﯾرھﺎ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر؟
ھل أﻋددﺗم ﻣﺳﺎر دراﺳﻲ ﻣﺧﺻص؟
ھل ﻧظﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟
ھل أﻧﺗم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺑﻌد ،و ﻓﻲ ھذة اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟزﺋﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل؟

أرﯾد أن ﯾﺗﻣﻛن اﺑﻧﻲ/اﺑﻧﺗﻲ ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺿورﯾﺎ أﻛﺑر وﻗت ﻣﻣﻛن ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أطﺎﻟب ﺑﻣﺣﯾط
ﻋﻣل ﻣﺣﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﮫ/ﻟﮭﺎ.

.3

ابني/ابنتي غاب  /غابت عن املدرسة من يوم ...إلى يوم ....أنا أعلم أن املدرسة ال ترى هذه الغيابات
بشكل إيجابي ،و أنا أريد أن نعمل معا حتى العودة إلى املدرسة .أوال ،أود أن أعرف ما يمكن أن تضمنه
املدرسة و ما ال يمكن أن تضمنه من حيث السالمة.

.4

أود أن ﯾرﺗدي اﺑﻧﻲ /اﺑﻧﺗﻲ اﻟﻘﻧﺎع ،و أﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺷراء اﻟﻘﻧﺎع و اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺻﺣﯾﺢ.
ﻟذﻟك أود أن أﻋرف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻛﯾف ﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻹﺳﺎءة و ﺷرح ﺳﺑب ارﺗداء اﺑﻧﻲ  /اﺑﻧﺗﻲ
اﻟﻘﻧﺎع ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻟطﻼب اﻵﺧرﯾن.

.5

ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ورﻗﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ أﻋددﺗﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ؟

www.covid19skola.se
info@covid19skola.se

Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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