Mottagningsenheten
برای شما که در مدرسه تازه وارد هستید
خوش آمدید !
این مدرسه یک مجتمع فعالیتی در کمون فالشوپینگ برای دانش آموزان تازه وارد میباشد  .وظیفه این
مجموعه ارزیابی تحصیلی دانش آموزان تازه وارد در مورد سابقه تحصیلی و فعالیت ها و مهارت های
ایشان میباشد
همزمان به دانش آموزان سوئدی و ...به عنوان یک آغاز خوب در مدرسه تدریس میشود
ارزیابی ها برای کمک های تحصیلی بعدی استفاده میشوند .
دانش آموز بر اساس نتایج ارزشیابی تحصیلی ثبت نام میشود و آموزش بعدی در مدرسه بر اساس آن
صورت میگیرد
بعد از ثبت نام کلسی مدیر مدرسه مسئول دانش آموز میباشد ,حتا در زمانی که دانش آموز به مدرسه فعلی
می رود
کارمندان
در این مدرسه مدیر  ,معلم  ,مشاور سلمتی دانش آموز  ,پرستار ,مشاور و کمک معلم به زبانهای فارسی
عربی و سومالیای فعالیت دارند
ثبت نام
ثبت نام دانش آموز در مدرسه به آدرس زیر انجام میشود .که شامل ثبت نام وگفتگویی پیرامون سلمتی
دانش آموز میباشد ,همچنین مدرسه و کلس ها به او نشان داده میشود ودانش آموز میتواند با محیط مدرسه
و کارمندان آشنا شود
در این جلسه دانش آموز باید کارت شناسایی یا کاغذی از اداره مهاجرت همراه داشته باشد
ارزشیابی تحصیلی
ما با استفاده از دستورعمل اداره آموزش و پرورش به زبان خود دانش آموز ارزیابی میکنیم که شامل
خواندن و درک فهم و ریاضی می باشد
از این ارزشیابی برای تصمیمات و اقدامات بعدی در زمینه تحصیل دانش آموزاستفاده میشود.
کل بندی
بعد از ارزشیابی تحصیلی ,با مشورت مدیر  ,دانش آموز در مدرسه دیگری ثبت نام و کلس بندی میشود.
سپس دانش آموز بصورت کامل یا نیمه در کلس معمولی ویا در کلس های مقدماتی شرکت میکند .
تدری در مدرسه
در این مدرسه برنامه درسی سوئدی دنبال میشود  .هدف ما آماده کردن دانش آموز برای ادامه تحصیل در
مدرسه سوئدی میباشد
مدرسه مسئول دانش آموزان و تحصیلت آنها میباشد  ,معلم ها نیز این امکان را دارند که دانش آموزان
را بیشتر ارزیابی تحصیلی کنند تابتوانند تدریس مناسب ومورد نیازرا ارایه دهند
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