
ـان
ّ
 مدينة تروللهاتـ

  إدارة شؤون التعليم

 

 وهكذا تعود مدرسة كرونان آمنة مرة أخرى 
 

 .تتوفر هذه الرسالة بلغات عديدة. أم أو ولي أمر أحد التالميذ الذين يدرسون في مدرسة كرونان/تستلم هذه الرسالة ألنك أب

 www.trollhattan.se/kronan:وتجد الرسالة بكل اللغات املتوفرة على املوقع
 

تشرين األول، تنتشر اآلن إشاعات وتهديدات كثيرة، وباألخص على شبكة /أكتوبر 22بعد االعتداء الذي تعّرضت له املدرسة بتاريخ 

ان وغيرها ، بل إنها موّجهة للمدارس ودور افقط وليست هذه التهديدات موّجهة إلى كرونان. اإلنترنت
ّ
لحضانة األخرى في تروللهات

ت ى اآلن أن كل التهديداوقد تبّين حت. وتأخذ الشرطة كافة التهديدات على محمل الجّد وتحّقق فيها. من املدن األخرى في السويد

ًكانت خدا
 
انوقد ذكرت الشرطة بكل وضوح أنه ال يوجد أي خطر يهّدد كرونان أو أي مدرسة أخرى ف. وإشاعات باطلة عا

ّ
 .ي تروللهات

 

 وال تزال. األطفال الذين يحتاجون إلى مساندة يحصلون على مساعدة من املعلمين ومن زمالئهم ومن كادر رعاية صحة التالميذ

ف مع الشرطة ومع السلطات األخرى من أجل تعزيز األمان والسالمة في كرونان
ّ
 .املدرسة على تعاون وثيق ومكث

 

 :وهذا ما ينص عليه قانون املدارس وواجب التعليم اإللزامي. يتابع التالميذ عملهم في تطّورهم املعرفيلقد عاد التعليم كاملعتاد، ًو

هم والذي يحتاجون إليه من أجل توفير إمكانية الوصول إلى ضمان حصول جميع األطفال والتالميذ على التعليم الذي هو من حّقً

 .أهدافهم وربما تحقيق أحالمهم املستقبلية
 

 أن نرّحب بمديرتنا الجديدة لتالميذ الصفوف  يسعدنا
 
، (Linda Forssén)اسم املديرة هو ليندا فورسين ! في كرونان( F-6)أيضا

ان
ّ
 في بلدية تروللهات

 
. في ليلال إيديت( Nya Skolan)وقد جاءتنا اآلن من عملها كمديرة في مدرسة نيا سكوالن . وكانت تعمل سابقا

 على مديرة جديدة اسمها موا فريدريكسون 
 
 في مدرسة (Moa Fredriksson)وتحصل كرونان أيضا

 
، وكانت قد عملت سابقا

وستعود ليندا وموا، بما . ، وهي تعود اآلن إلى كرونان بعد انتهائها من إجازة الوالدين(Frälsegårdsskolan)فرالسيغوردس سكوالن 

 (.F-6)ة الكبيرة على التالميذ واملوظفين في كرونان لديهما من مهارة وخبرات، بالفائد
 

والذين يرغبون بتكريم أو إحياء ذكرى ضحايا االعتداء يمكنهم أن . منذ بضعة أيام تم وضع شجرة جميلة للشموع خارج كرونان

 في الشجرة
 
 .يضيئوا شمعة أو مصباحا

 

ع إلى أن نعود إلى العمل كامل
ّ
عتاد مع جميع التالميذ، وأن نستطيع ضمان أن نبذل كل ما في نحن الذين نعمل في كرونان نتطل

 للتطور واملعرفة والعلم
 
 يتمتع باألمان والسالمة، ومكانا

 
 أو . وسعنا من أجل جعل كرونان مكانا

 
 أو أما

 
وإذا كانت لديك، بوصفك أبا

 نرحب باتصالك بأحد املوظفي
 
 .ن في املدرسةولي أمر، أي سؤال أو تساؤل عن أي ش يء، فإننا دائما

 

 مع أطيب التحيات،

 

ا لوندسكوغ  (Djeno Mahic)جينو ماهيتش 
ّ
 (Birgitta Lundskog)بيرغيت

 املديرة املؤقتة للمنطقة التعليمية املركزية (F-6)مدير كرونان 

82 72 49 – 0520 50 64 49 – 0520 

 

 Avdelningen för Strategisk planering och utveckling/قسم التخطيط االستراتيجي والتطوًر

ان
ّ
 Utbildningsförvaltningen Trollhättans Stad/إدارة التعليم، بلدية تروللهات

 (Gärdhemsvägen 9)شارع 

Trollhättan 83 461 


