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 معلومات إلى األهالي وأولياء األمور 

أوقات الفراغ كرونان. وقد قمنا بترجمة الرسالة  تتوّجه هذه الرسالة إلى اآلباء واألمهات وأولياء األمور الذين لديهم أطفال في مدرسة كرونان أو في دار 

 إلى عدة لغات، ولكن املضمون واحد؛ بغض النظر عن اللغة.

 

أكتوبر/تشرين األول وقعت حادثة مرّوعة ومأساوية في كرونان. وقد عانى األطفال والتالميذ واملوظفون بطرق مختلفة، وسوف  22في يوم الخميس 

كرتنا لفترة طويلة من الزمن. وعلى الرغم مما حدث، يجب علينا أن نتابع مسيرة حياتنا، وسوف تساعدنا األيام على ذلك. تبقى هذه األحداث حّية في ذا

 نوفمبر/تشرين الثاني. 2ولهذا السبب نرّحب بكم اآلن للعودة إلى كرونان عندما ستفتح املدرسة أبوابها يوم االثنين بتاريخ 

 

ان بأكملها، بتعاون وثيق مع الشرطة، في منذ وقوع األحداث يوم الخميس 
ّ
الفائت، يعمل املعلمون واملوظفون في كرونان وبلدية تروللهات

ر األمان والسالمة لألطفال والتالميذ، و 
ّ
. وبوسعنا أن نؤكد لكم بأننا نبذل قصارى جهدنا لكي نوف

ً
أمل نالتحضير ليوم افتتاح كرونان مجّددا

 
ً
 باألمان في أننا سوف نعتني بأطفالكم خير عناية. –وأولياء األمور  األهالي –بأن تشعروا أنت أيضا

 

 ولكي نجعل العودة إلى املدرسة آمنة، فقد اتخذنا اإلجراءات التالية التي تسري حتى إشعار آخر:

  .سوف نقفل األبواب أثناء الدروس.و سيتم وضع رقابة على الباب الرئيس ي وأبواب املداخل إلى كرونان 

  ّاس وموظفون من املدرسة يتجولون خارج مقّرات كرونان من أجل زيادة األمان.سيتواجد حر 

  سوف نقدم املساعدة والدعم من املعلمين واملرشدين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين وغيرهم من كادر الفريق الصحي في املدرسة لكل

 األطفال والتالميذ الذين يحتاجون إلى ذلك.

بالهدوء واألمان لدى األطفال والتالميذ، سوف تفتح كرونان أبوابها لألطفال والتالميذ واملوظفين املخّولين فقط. أما األهالي ومن أجل زيادة الشعور 

 موظفون إلجراء املحادثات وتقديم الدعم.
ً
 وأولياء األمور فإننا نرحب بهم في مركز أوقات الفراغ، حيث سيتواجد أيضا

 11/2االثنين  يوم برنامج أول يوم في املدرسة،

ب حتفتح املدرسة للتالميذ الذين سوف يتم استقبالهم في صفوفهم ومقّراتهم املعتادة. وسيتم تقديم وجبة الغداء وفق البرنامج املعتاد. ونر 9:00  الساعة

 باألهالي وأولياء األمور في مركز أوقات الفراغ كرونان.

 

 .15:00توحة للتالميذ الذين يرغبون بالبقاء حتى الساعة ينتهي دوام املدرسة. وتبقى كرونان مف 13:00الساعة 

 دار رعاية أطفال املدارس )فريتيدس( يقوم بأنشطته وفق البرنامج املعتاد.

 11/3برنامج يوم الثالثاء 

 تفتح املدرسة للتالميذ. وسيتم تقديم وجبة الغداء وفق البرنامج املعتاد. 9:00الساعة 

 .15:00رسة. وتبقى كرونان مفتوحة للتالميذ الذين يرغبون بالبقاء حتى الساعة ينتهي دوام املد 13:00الساعة 

 11/4برنامج يوم األربعاء 

 من يوم األربعاء 
ً
 يعود البرنامج التدريس ي إلى البرنامج املعتاد. 11/4اعتبارا

 

ا لوندسكوغ  (Djeno Mahicجينو ماهيتش )
ّ
 ((Birgitta Lundskogبيرغيت

 املديرة املؤقتة للمنطقة التعليمية املركزية مدير كرونان

ان
ّ

 بلدية تروللهات
 إدارة الشؤون التعليمية


