
 
 

 

 تعليمات مهمه لجميع الطالب في قسم تعليم البالغين في بلديه الهولم :

 اذار تنقل جميع الدروس في قسم تعليم البالغين الى التعلم عن بعد وذلك كخطوه احترازيه للحد من انتشار فايروس كرونا . 18اعتبارا من 

 كيف سيتم ذلك ؟

 سيتولى المدرس مسؤوليه ارسال واجبات كدرسيه يمكن انجازها في المنزل او في مكان التدريب العملي  اذا كنت في تدريب عملي  
(praktik ) 

 هذه الوظائف سوف تصلك عبر االيميل او الموبايل او عبر منصات تواصل أخرى . 

 ي مالم تصلكم معلومات مغايره من المعلمين.بالنسبه لمن لديهم تدريب عملي عليكم المتابعه بتدريبكم العمل

 : مسؤوليتك كمتعلم مهمه جدا 

في التعليم عن بعد يتطلب منك ان ترد على رسائل المعلمين بدقه وبسرعه :ايميل , رسائل نصيه او اتصال هاتفي او غيرها من وسائل 

 التي يستخدمها المعلم .التواصل 

واذا كانت لديك مشكله    autlookاتك المدرسيه . المعلم يستخدم بالدرجه األولى االيميل يجب عليك ايضا ان تخصص وقت للقيام بواجب

 أو  Ida Axelssonبالدخول الى ايميلك المدرسي عليك التواصل مع معلمك بالدرجه األولى لحل المشكله ويمكنك ايضا بالتواصل مع 

Ylikangas  Marianne    . لحل مشكله الدخول الى ايميلك المدرسي 

 يه في دراستك قد يعرضك هذا للفصل من المدرسه . اذا لم تجيب على رسائل و ايميالت مدرسك او لم تظهر نشاط وفعال

 وتيره دراسه كامله : 

هدفنا ان نساعدك كطالب على المتابعه بوتيره دراسه عاليه كما كان االمر عليه سابقا واذا شعرت ان دراستك في تراجع فعليك التواصل مع  

 معلمك والتحدث عن مشاكل التعلم لديك . 

مرشدي الدراسات والمهن في مركز االرشاد الدراسي والمهني لمساعدتك على حل المشاكل والعقبات الدراسيه ,  يمكنك ايضا التواصل مع 

 سوف تجد في الصفحه التاليه معلومات التواصل مع مرشدي الدراسات.

 المتابعه والمراقبه :  

بط استطالعات للرأي ولذلك من المهم جدا االجابه وابداء  ستقوم المدرسه بمتابعه وتقييم سير العمليه التعليميه عن بعد عن طريق ارسال روا

 الرأي من خالل استطالعات الرأي مباشره . ال تتردد في كتابه كل ما تشعر به من أمور جيده او سلبيه حول التعليم عن بعد .

 . مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 

 

Ida Axelsson 
Biträdande rektor  

ida.axelsson@laholm.seEpost :  
Telefon: 0430-265 37 

 

Ulf Bergström 
Rektor 

ulf.bergstrom@laholm.seEpost :  
Telefon: 070-244 89 22 

 
 

 Marianne Ylikangas 
Samordnare 

marianne.ylikangas@laholm.seEpost:  
Telefon: 04030-26639 
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 : Vägledningscentrumتعليمات من مركز االرشاد والتوجيه في الهولم  

 

سوف تنقل كل المقابالت مع مرشدي الدراسات والمهن الى مقابالت عن بعد سواَء عن طريق الهاتف او رقميا عن طريق تطبيق  •

Teams . 

 سيقوم مرشدي الدراسات والمهن باالتصال بكل من لديه موعد مسبق ويتم االتفاق على مواعيد جديده تناسب الطرفين . •

 

 : حجز المواعيد 

 . مرشدي الدراسات والمهن احد وحجز موعد مقابله مع   26500-0430هم االتصال على رقم نكالطالب الحاليين يم •

 سيقوم مرشدي الدراسات والمهن بمعاوده االتصال بكم لالتفاق على موعد للمقابله .  •

 ال يمكن القدوم الى مركز االرشاد الدراسي والمهني اذا لم يكن لديك موعد مسبق  •

 يمكن مناقشه قضيتك عبر الهاتف اذا كان االمر متاحا وبالتالي لست بحاجه الى حجز موعد .  •

 بإمكانك حجز موعد او السؤال مباشره عن قضيتك عن طريق الهاتف او االيميل . •

   14.30الى  13.00ومن الساعه  12.00الى  10.00وف تكون من االثنين الى الخميس بين الساعه مواعيد المقابالت المفتوحه س •

 نشكر لكم التزامكم بمواعيد المقابالت . •

 

 

 . مع تمنياتنا لكم بالتوفيق 

 

 

 معلومات التواصل مع مركز االرشاد والتوجيه الدراسي  

vagledningscentrum@laholm.seEpost.  

Telefon: 0430-265 00 

mailto:vagledningscentrum@laholm.se

