
 التعلم عن بعد / التدریس عبر اإلنترنت ألجزاء من مدارس الهولم
 

 
 اعتباًرا من الغد ، األربعاء 18 مارس ، سیتم نقل جمیع التدریس في مدرسة اوسبك 

Osbecksgymnasiet, vuxenutbildningen (VUX) 
 
 

 لیصبح عن بعد عبر اإلنترنت. تم اتخاذ القرار بناء على توصیات الحكومة الجدیدة بشأن فیروس كورونا / كوفید 19 
 

 طالب الهولم APL أوتحت التدریب ال یتأثرون بالقرار. یستمر عملهم / تدریبهم  كالمعتاد حتى إشعار آخر
 
 

 یجب على الطالب في الهولم الذین یدرسون في أماكن أخرى ومع منظمین تربویین آخرین اتباع التوصیات  الفردیة لكل مدرسة  فیما 
 یتعلق بالتعلیم في المدرسة أو عن بعد عبر اإلنترنت

 
 

  سیتم إغالق  كامبوس الهولم للزوار الخارجیین و سیقوم موظفي االستقبال باالجابة على األسئلة العامة على الرقم    22 155 -0430 
 
 

 في حالة وجود أي مشاكل فنیة في األدوات الرقمیة للتعلیم عن بعد / التدریس عبر اإلنترنت ، اتصل بأحد األشخاص التالیین 
 

Marianne Ylikangas, Campus Laholm coordinator: 0430-266 39, 070-421 86 18 
Snezana Prajz (GY): 0430-150 41 

Ida Axelsson (VUX): 0430-265 37, 076-696 63 76 
 
 

 مركز التوجیه مغلق لزیارات االستشارة والزیارات الجدیدة ومع ذلك ، یظل الهاتف مفتوًحا للخدمة كالمعتاد ومحاولة حل أكبر قدر 
 ممكن من التساؤالت عبر الهاتف والبرید اإللكتروني.  في الوقت الحالي ، سیتم إعطاء األولویة للطالب والدراسات الحالیة . یمكنك

 االتصال: 00 265 -0430 من االثنین إلى الخمیس ، 10 صباًحا - 12 مساًء و 1 مساًء - 2:30 مساًء
 

   تم إغالق  JobbLaholmأثناء الزیارة والزیارات الجدیدة.  وتم إلغاء جمیع أنشطة المجموعة
 

 سیعود  (Jobbtorg)  بمعلومات حول الرقم الذي سیتم االتصال به لألسئلة
 سیتم االتصال باألشخاص الذین حجزوا زیارة عبر الهاتف / البرید اإللكتروني للتخطیط الرقمي بدًال من ذلك  

 
Lagahöjden في (IV) (المدرسة الثانویة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة)  تدیر بلدیة الهولم البرنامج الفردي 

Lagahöjden وسیواصل هؤالء الطالب دراستهم في  
 اتصل بالمسؤولة انیثا تیلمان  إذا كان لدیك أي أسئلة (0730221580).  یجب على الطالب في الهولم الذین یدرسون في أماكن أخرى
 ومع منظمین تربویین آخرین اتباع توصیات كل مدرسة فیما یتعلق بالتعلیم في المدرسة أو عبر اإلنترنت.  اآلباء / األوصیاء ، مسؤولون

 . عن إلغاء النقل المدرسي ، إذا لزم األمر
 



 
  

 مدرسة الفنون. في الهولم تستعد للتعلیم عن بعد ابتداًء من یوم االثنین 23 مارس. تم إلغاء كل التدریس هذا األسبوع.  اتصل بالمعلمین
  المعنیین لألسئلة

 
  للمعلومات األخرى:  اتصل  على

Fredrik Olsson، 0705775525 
 

 ال تزال ابواب Aktivitetshuset و Folkhälsocentrum  مفتوحة في الوقت الحالي
 


