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 اطالعات برای والدین و سرپرست 
( می روند.  این نامه به زبانهای مختلف Kronanخطاب این نامه والدین یا سرپرست کودکانی است به مدرسه یا خانۀ اوقات فراغت "کرونن" )

 ترجمه شده ولی صرفنظر از نوع زبان، محتوای متن یکسان است.  

 

اکتبر یک حادثۀ وحشتناک و اسفناک در واحد "کرونن" ُرخ داده است. کودکان، دانش آموزان و کارکنان به شیوه های مختلفی  22روز پنجشنبه 

یر حوادث برای مدتهای بسیار طوالنی در آینده در ذهن ما باقی خواهد ماند. ما علیرغم حادثه ای که ُرخ در معرض این حادثه قرار گرفتند و س

نوامبر که واحد  2داده بایستی اگر می توانیم به زندگی ادامه دهیم و روند روزمرۀ زندگی به اینکار کمک می کند. از اینرو روز دوشنبه 

 رای بازگشت به مدرسه خوش آمد می گوییم.  "کرونن" مجدداً باز می شود، به شما ب

 

 یآموزگاران و کارکنان اواحد "کرونن" و همۀ شهروندان ترولهتن از همان روز پنجشنبه که حوادث اتفاق افتاد در همکاری نزدیک با پلیس برا

ه که در قدرت خود داریم برای ایجاد آسایش و آماده کردن واحد "کرونن" برای بازگشائی آن کار کرده اند.  ما به شما تضمین می دهیم که هرآنچ

وبی خامنیت کودکان و دانش آموزان بکار ببریم و امیدواریم شما والدین و سرپرستها نیز بتوانید احساس اطمینان کنید که ما از فرزندان شما ب

 مراقبت می کنیم.  

 

 این موارد تا اطالع ثانوی ِصدق خواهند کرد.  ما برای بازگشت امن و آسوده به مدرسه اقدامت زیر را انجام داده ایم.

  .درب ورودی و ورودی های واحد "کرونن" نگهبانی خواهد شد. طی ساعات درس دربها قفل خواهند بود 

   .نگهبان و کارکنان مدرسه در داخل و بیرون اماکن "کرونن" راه خواهند رفت تا باعث افزایش امنیت و آسایش شود 

 ش آموزانی که نیاز داشته باشند کمک و حمایت توسط مربیان آموزشی، مددکاران، روانشناسان و سایر به همۀ کودکان و دان
 کارکنان بهداشت مدارس ارائه خواهد شد.  

بمنظور ایجاد آرامش و آسایش بیشتر برای کودکان و دانش آموزان، واحد "کرونن" فقط به روی کودکان، دانش آموزان و کارکنان مجاز باز 

د ی تواننمد بود. والدین و سرپرستها می توانند با کمال میل به خانۀ اوقات فراغت "کرونن" بیایند که در آن کارکنان حضور دارند که خواه

 گفتگو و حمایت ارائه کنند. 

 نوامبر 2برنامۀ مدرسه برای روز دوشنبه 
السها و اماکن عادی خود خواهند رفت. نهار مدرسه مطابق صبح مدرسه برای ورود دانش آموزان باز می شود و دانش اموزان به ک 9ساعت 

 برنامۀ عادی سرو می شود. والدین و سرپرستها می توانند با کمال میل به خانۀ اوقات فراغت "کرونن" بیایند. 

 

 باز خواهد بود.  15مدرسه تعطیل می شود. واحد "کرونن" برای دانش آموزانی که مایل باشند تا ساعت  13ساعت 

 خانۀ اوقات فراغت مطابق برنامۀ عادی خود باز خواهد بود. 

 نوامبر 3برنامۀ مدرسه برای روز سه شنبه 
 صبح مدرسه برای ورود دانش آموزان باز می شود. نهار مدرسه مطابق برنامۀ عادی سرو می شود. 9ساعت 

 باز خواهد بود. 15مدرسه تعطیل می شود. واحد "کرونن" برای دانش آموزانی که مایل باشند تا ساعت  13ساعت 

 نوامبر 4برنامۀ مدرسه برای روز سه شنبه 
 نوامبر به بعد مدرسه به فعالیت آموزشی مطابق برنامۀ عادی خود خواهد پرداخت.  4از روز چهارشنبه 

 

Djeno Mahicدژنو ماهیچ   Birgitta Lundskog بیرگیتا لوندسکوگ 
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