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الدراسة الشخصية
2018-09-28—2018-09-27
2018-12-28—2018-12-27

ايام العطل￼
2018-12-26—2018-12-24
2019-01-01—2018-12-31
وسيتم اإلعالن عن أي أيام أخرى في وقت الحق

أوقات دوام المدرسة
االثني-الجمعة من الساعة 16.00- 07.30

تقرير المرض
0481-455 65, 0481-45564 anette.allansson@nybro.se

إذا مرضت  ،يجب عليك إخبار كل من المدرسة وصندوق التأمين (إذا كان لديك مساعدة) .إذا كنت مريضا ً ألكثر من
أسبوع  ،فيجب عليك تقديم نسخة من الشهادة الطبية إلى االدارة .التقدم بطلب إلى صندوق التأمين عبر موقعه على الويب:
www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/studerande/om_du_blir_sjuk

هل أنت في المنزل لرعاية األطفال  ،هل يجب ان ترسل تقريرا ل  ، CSNيمكنك قراءة المزيد عن هذا على موقعهم على
االنترنت:
http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/sjuk

ن
ن
ً
ن
نيبو يف خريف عام 2018
مرحبا بكم يف تعليم
البالغي ر
ن
للبالغي  ،والذي يعد ً
رن
مثي أمامك حيث
كبي يف التعليم
جزءا من منطقة أوكراهل .هناك وقت ر
ستكون موضع ترحيب ر
ستؤدياللقائات مع العديد من األشخاص الجدد إىل إثراء حياتك بطرق مختلفة.

رن
الت ال يمكننا تحقيقها إال من خالل التعاون
نييو لتعليم الكبار
يخضع ر
للقواني واللوائح واألهداف الوطنية والمحلية ي
ً
ً
ستختي بيئة عمل نتطور فيها معا وتعرف باستمرار
الموثوق مع طالبنا .هذا سوف تكتشفه قريبا جدا .بصفتك طالبا ،
ر
عىل حل المشاكل وحلها ومناقشتها مع االحيام للمعارضة .نطور مهاراتنا  ،القدرة عىل رؤية الحياة بشكل كامل.

يقوم المعلمون بنقل المعرفة واإللهام والتحدي وتشجيعك عىل طلب المعرفة بنفسك.

كبية عن دراستك .لذلك من المهم أن تقوم  ،بالتشاور مع ...والمدرس ،
المطلوب منك أن تتحمل مسؤولية شخصية ر
ن
بتخطيط دراستك .ر
تعط لنفسك الوقت للدراسة والحصول عىل الراحة  ،وليس فقط يف
يرج تخطيط دراستك بحيث
ي
اخر يوم.
ً
قبل بدء الدورة  ،قد تواجه موقفك قليال من التوتر والضغوط .ثم من المهم أن تتطلع إىل فرصك الجديدة وتجربة
ن ن
ن
الفوض
نييو بعض
مثية ومحفزة .يمكن أن تشهد األسابيع األوىل من تعليم
البالغي يف ر
التحديات الجديدة باعتبارها ر
ر
ن
ً
نوعا ما  ،والت تعتمد  ،من ر ن
بي أشياء أخرى  ،عىل إعادة اليتيب يف المجموعات  ،وجدول الددوام ،والطالب الجدد ،
ي
ن
الفوض يخلق النظام".
وما إىل ذلك  ،لكن المبدأ الذي نسيشد به هو"من
ن ن
ن
الت سوف تتخلل أعمالنا وهدفنا هو أن يحقق الجميع أهدافهم.
نييو
ه الروح الطيبة هنا يف تعليم
البالغي يف ر
ر
ي
هذه ي
ن
المعرف
الت تتطلب العمل الشاق  ،ومسؤوليتنا الخاصة وأهدافنا الواقعية  ،نحن نهدف مع فرح لمجتمع
ي
نمع المواقف ي
يف ربيع عام .2018

حظا سعيدا

المديرة
Birgitta Carlsson

عناوين االتصال لالدارة
:عنوان البريد
382 80 NYBRO ,Nybro Vuxenutbildning
:عنوان الزيارة
382 41 NYBRO ,Långgatan 13
:المديرة
Birgitta Carlsson 0481-455 60
E-post birgitta.carlsson@nybro.se
:موظفوا االدارة
Anette Allansson 0481-455 65
E-post anette.allansson@nybro.se
)Långgatan 13( دوام االدارة
12.00 – 07.30

: االربعاء-االثنين

16.00 – 13.00
12.00 – 07.30

الخميس

مرشدين الدراسة والمهنة
Johan Lerbacka 0481-455 64
E-post :johan.lerbacka@nybro.se

Ingrid Alriksson 0481-455 96
E-post Ingrid.alriksson@nybro.se

المعلم المختص
Marie Lindberg Josefsson 0481-455 35
E-post marie.lindberg-josefsson@nybro.s

ن
للمعلمي
عناوين االتصال
االيميل

المادة

اختصار المادة

االسم

JN

Nilsson Jörgen

jorgen.nilsson@nybro.se

Ekonomiämnen

svea.ruoff@nybro.se

Sas

SRF

Ruoff Svea

helen.soderlund@nybro.se

Hälsa

HSD

Söderlund Helen ,En

kristian.karlsson@nybro.se

Sverigek

KKA

Kristian Karlsson ,Hi ,Sh

kajsa.uvsjo@nybro.se

Sva

KUÖ

Kajsa Uvsjö ,Sv

david.lidheim@nybro.se

Ma

DLM

David Lidheim

anna.wallenthin@nybro.se

Sva

AWN

Anna Wallenthin

lena.silfver@nybro.se

Vård och omsorg

LSR

Lena Silfver

gunilla.torstensson@nybro.se

Vård och omsorg

GTN

Gunilla Torstensson

anders.lilja@nybro.se

Trafik/SAS

ALA

Anders Lilja

lars-gunnar.pahlm@nybro.se

VO/SAS

LGP

Lars-Gunnar Pahlm

anette.gotesson@nybro.se

VO/SAS

AGN

Anette Götesson

caroline.andersson@nybro.se

VO/SFI

CAN

Caroline Andersson

ali.mobaraki@nybro.se

VO/SFI

AMI

Ali Mobaraki

barki.wazzan@nybro.se

Språkstödjare arabiska

Bakri Wazzan

.شخص
 إذا لم تكن لديك الفرصة للقاء بشكل، الييد كوسيلة اتصال عند االتصال بمعلمك
استخدم ر
ي

معلومات مهمة
للدراسة بدوام كامل
ن
ن
يعت العمل بدوام كامل العمل  40ساعة يف األسبوع  ،من
تعليم الكبار يمكن مقارنتها بالعمل بدوام كامل .عادة ما ن ي
ن
ن
اإلضاف.
االثني إىل الجمعة  .17-8باإلضافة إىل ذلك  ،قد تحتاج يف بعض األحيان إىل العمل
ي
ر ن
ن
الينامج
نييو .نتوقع منك دراسة  8ساعات كل يوم وأحيانا ربما أكي .يف ر
وبالمثل  ،مع دراستك هنا يف تعليم الكبار ر
ن
الخاص بك  ،سيبدو لديك  10ساعات يف األسبوع .لكن ما يظهر هناك هو دروسك فقط وهو "قمة جبل الجليد"
ه  30ساعة دراستك الذاتية وأنت مسؤول عنها  .خالل الدروس  ،ستتلق مراجعات وتعليمات
الساعات المتبقية ي
ن
ر
ه أنه يجب عليك القراءة والكتابة والممارسة والتفكب
الذات الخاص
وشح .يف وقت الدراسة
ي
بك  ،فإن الفكرة ي
ً
ن
والحفظ .لذلك من المهم جدا أن تفكر يف مكان وزمان وكيفية تخطيط دراستك.
ً
إذا كان لديك أطفال صغار أيضا يجب التأكد من أن لديهم أنشطة ما قبل المدرسة أو أنشطة ترفيهية طوال اليوم ،
ن
وليس فقط عندما يكون لديك دروس .يف بعض األحيان يمكن أن تطلب الحضانة شهادة بدوام كامل .سوف تحصل
عليها عىل اإلدارة.

الكتب المدرسية
حت فصل الربيع العام الذي تبلغ فيه ً 20
يمكنك استعارة الكتب الدراسية من مكتبة المدرسة ى
عاما .ر
يرج االتصال
ن
رن
وت  ، hakan.storm@nybro.seأو االتصال بالرقم
الت تحتاجها عن طريق ر
الييد اإللكي ي
بأمي المكتبة حول الكتب ي
ن
ً
ه للحصول عىل قرض .سيتم استبدال الكتب
 45578-0481أو زيارة من  14إىل  16مساء يف مكتبة المدرسة .الكتب ي
حواىل  500كرون .لذا اعتنوا
الت لم يتم إرجاعها بقيمة كتاب جديد .مالحظة  :أن الكتب المدرسية يمكن أن تكلف
ي
ي
واهتموا بكتبكم

اذا كان عمرك ر
أكي من ً 20
عاما عليك رشاء كتب الدورة بنفسك .سيعلمك المدرسون عن مواد الدورة التدريبية
المطلوبة .قائمة الكتب متاحة أيضا عىل موقعنا.
يمكن رشاء مواد الدورة من  ،عىل سبيل المثال  adlibris.com ،أو  bokus.comأو  cdon.comأو
kurslitteratur.se
ً
يمكنك أيضا طلب الكتب من مكتبة  .Nybro ، Storgatan 13 ، Bohmanهاتف 10032-0481

حسابات وأجهزة الكمبيوتر والشبكات الالسلكية
ن
ن
تحتاج إىل حساب لتسجيل الدخول إىل شبكة المدرسة من ن ن
الميل وعىل أجهزة الكمبيوتر الموجودة يف المدرسة يف
عي www.portal.nybro.se
الموقع .سيتم الوصول إىل شبكة المدرسة من خالل حسابك ر
ر
اس عىل الموقع .هنا سوف تجد أيضا ايميل
سيتم نش جميع المعلومات الحالية من المدرسة خالل الفصل الدر ي
ن
اليامج الموجودة يف الموقع .لذا من
مدرستك .سيتم إجراء جميع االتصاالت مع معلميك ومعلوماتهم من خالل أي من ر
ً
الت تدخل إليها من خالل الموقع تحميلها مجانا عىل جهاز الكمبيوتر
المهم أن تزور الموقع كل يوم! كما يحق ر
لليامج ي
ن ن
ن
الخاص بك نف ن ن
نييو.
الميل طالما أنك تدرس يف التعليم
للبالغي يف ر
ر
ي

الطباعة والنسخ
الكافتييا.
 Taggarالنسخ والطباعة يمكن رشائها من
ر

المكتبة
ن
ن
نييو تعليم الكبار هو موضع ترحيب الستخدام وسائل التواصل يف مكتبة أوكراهل .تحتوي المكتبة عىل
طالب يف ر
ن
وسائط مختلفة وقواعد بيانات وبعض الكتب اإللكيونية .يحق للطالب الذين ولدوا يف عام  1997استعارة الكتب
الدراسية من خالل المكتبة .يتم استعارة الكتب ويتم تحديد فية االستعارة .إذا كنت بحاجة إىل كتب لفية طويلة ،
الت لم يتم إرجاعها بقيمة كتاب جديد
فابامكانك ان
ر
تستعيها مرة ثانية سيتم استبدال الكتب ي
رن
االثني إىل الخميس من الساعة  08:00إىل الساعة  ، 16:00يوم الجمعة :من الساعة
عادة ما تكون المكتبة متاحة من
ن
وتhakan.storm@nybro.se :
 08:00إىل الساعة  .14:00الهاتف ، 78 455-0481 :ر
الييد اإللكي ي

إذا اشتعل حريق
ن
يتم وضع خطط الهروب حول الفصول الدراسية .تظهر أقرب طريقة للخروج .هناك العديد من مخارج الطوارئ يف كل
ن
كاف .إذا انطلق جهاز إنذار الحريق  ،فعليك الخروج عىل الفور من أقرب مخرج للطوارئ
وه واضح بشكل ي
طابق ي
ن
ً
ه مكان تجمعنا .إذا كان درسا  ،فأنت تذهب مع مجموعتك
الت ي
والذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية يف المدرسة ي
ومعلمك .حت لو لم يكن لديك درس  ،انتقل إىل قاعة الرياضة.

غداء
ن ن
ن
مجات ف غرفة الطعام بالمدرسة حت فصل الربيع من السنة الت تبلغ من العمر 20
مدرس
لديك الحق يف تناول غداء
ي
ي
عاما وتدرس بدوام كامل .يجب أن تكون ن
تحض شهادة من االدارة
ﯾمﮐنك أﯾضًا أن تتناول الغداء فﻲ غرفة الطعام فﻲ المدرسة .تكلفة الغداء  80كرونة .بدال من ذلك  ،يمكنك تدفئة
وتناول الطعام المشيك نف غرفة تناول طعام الكبار  ،والت تقع ر ن
بي غرفة الطعام و المدرج.
ي
ي

الكافتبيا
تبيع القهوة والسندويشات والوجبات الخفيفة ووجبات الغداء البسيطة.

ن
قواني الراحة
الراحة

من أجل أن يشعر الجميع بالراحة والشعور باألمان  ،من المهم أن يكون لكل شخص موقف محيم
ولطف تجاه االخرين

الشماىل .ال يجوز للطالب
كبي للسيارات الطالب  ،عالمة من الطريق
وقوف السيارات
المدرسة لديها موقف ر
ي
ن
ن
الت يحرسها حراس مواقف السيارات.
إيقاف السيارة يف مواقف
ر
المعلمي  ،ي
ن
قد تستعمل الهواتف المحمولة يف الدرس فقط إذا وجدت أسباب خاصة ويجب ان تكون عىل
الهواتف الجوالة
الوضع الصامت.

ن
التدخي

ً
التدخي نف جميع أنحاء ن
ن
وأيضا ن يف الهواء الطلق ن يف منطقة المدرسة.
مبت المدرسة
يطبق حظر
ر ً ي
ن
التدخي أيضا عىل السجائر اإللكيونية.
ينطبق حظر
ر

الشماىل وأماكن وقوف السيارات عىل
منطقة المدرسة يحدها طريق الدراجات عىل طول الطريق
ي
كل جانب من جوانب المدرسة.

المخدرات
غرفة الغداء

ال تقبل مدرسة أي أشكال من المخدرات .يحظر استخدام وحيازة الكحول والمخدرات داخل
منطقة المدرسة.
ً
للجميع  ،من المهم أن كل واحد ياخذ أطباق وينظف بعده .من المهم أيضا أن تهتم بالطعام الذي
ن
ً
قديما.
يتم وضعه يف الثالجة  ،بحيث ال يصبح

ن
المتضرة لالدارة .أنت مسؤول عن التكاليف إذا كنت المسبب.
يجب اإلبالغ عن عىل ممتلكات المدرسة

معلومات مفصلة
دورات الثانوية
تعليم يهدف إىل تعزيز الجودة والمرونة وسهولة الوصول للطالب .كل
نييو تعليم الكبار يعمل عىل أساس نموذج
ر
ي
ً
ً
ن
ر
أيضا فرصة لإلشاف الفردي وفقا الحتياجات يف الدورات المختلفة.
طالب لديه تعامل فردي ولديه
يىل:
بالنسبة لك كطالب  ،سيتضمن ذلك ما ي
ً
استنادا إىل احتياجاتك.
يمكنك الحصول عىل برامج تعليمية فردية
ً
ن
وف بداية الدورة ،
بعض المقابالت إلزامية  ،والبعض اآلخر اختياري .سيبدو هذا مختلفا حسب الدورات المختلفة  ،ي
وغي اإللزامية.
أكي عىل الكيفية
تأثي ر
وبالتاىل سيكون لديك ر
ستتلق خطة دراسية لجميع الدورات اإلجبارية واإللزامية ر
ي
ً
ن
أكي  ،حيث يمكنك  ،بالتشاور مع مدرسيك ،
يعت أيضا مسؤولية فردية ر
الت ترغب فيها تنظيم دراستك .هذا  ،بالطبع  ،ي
ي
الت تحتاجها فقط لتحقيق أهدافك.
المساعدة
مقدار
تحديد
ي
ن
ن
أثناء المحادثات بينك ر ن
وبي معلمك يف بداية كل دورة  ،ستكمل خطة مستهدفة فردية .يف خطة األهداف هذه  ،ستقوم
أنت والمعلم بمراجعة أهدافك للدورة وكيفية إعداد دراساتك لتحقيق هذه األهداف .خالل فية الدراسة ستكون موجها
لتحقيق اهدافك واهداف الدورة.
ن
ر
ن
بتغيي
سء تتفق مع معلمك بشأنه .إذا قمت
ر
يعت أن فية الدراسة قد تكون مختلفة .هذا ي
مزيد من المرونة يف الدورات ي
معدل ...دراستك  ،يجب عليك ً
دائما إخطار ألنه قد يؤثر عىل مدى دراستك.
ً
ً ر
يعت أنك لست ً
ن
جزءا من مجموعة .تتطلب العديد من
ومع ذلك  ،فإن حقيقة أن لديك تخطيطا فرديا أكي لدراستك ال ي
الكثي من النقاش وستكون هناك لحظات إلزامية للنقاش.
الدورات
ر
ً
نشاطا در ً
اسيا  ،يتم إجراء الفصل بحقهم.
بالنسبة للطالب الذين ال يظهرون
يىل ن يف بداية الدورة التدريبية:
بالنسبة لك كطالب  ،ينطبق ما ي
* خطة دراسية تختار الدورات الت سوف تختار بشكل صحيح جنبا إىل جنب مع ر
المشف عىل الدراسة.
ي
ن
ن
* أنت تقوم بحجز الوقت مع مدرس الدورة الحالية إلجراء محادثة تمهيدية يف بداية كل دورة  ،بما يف ذلك خطط
الدورة الفردية
ن
* ثم تبدأ دراستك يف الدورة  /الدورات

سياسة الدخول والحضور والغش واالمتحان
التسجيل  /إجراءات القبول
* ن يف المرة األوىل يتم مشاركة سياسة الحضور والفحص الخاصة بالمدرسة (موجودة ن يف .

* ييك الطالب معلومات حول الشهادات.
ن ن
ن
ن
نييو
محاضات التعريف عن المدرسة للطالب الجدد الذين لم يدرسوا يف التعليم
ام إىل
للبالغي يف ر
ر
* الحضور اإللز ي
وقت سابق( .خصم من ...حت بدأت رسميا).
ً
اجتماعا مع معلم الدورة الحالية لالجتماع التمهيدي ن يف بداية كل دورة تدريبية .يتم تقديم ومناقشة المادة.
* تحجز

سياسة الحضور
* وفقا للقانون رقم  7لتعليم الكبار البلدي " ./ 1 ،إذا بدأ الطالب نف دورة أو دورة  ،وتغيب عنها نف فية الحقة ر
ألكي من
ي
ي
يعتي الطالب أنه أوقف الدورة أو الدورة الفرعية .يجوز
ثالثة أسابيع متتالية  ،دون أن يكون ذلك بسبب مرض أو إجازة  ،ر
للمدير منح استثناءات  ،إذا كانت هناك أسباب خاصة.

رن
للممتحني ،مثل االمتحان أو التمرين أو الندوة.
ام
* الحضور اإللز ي
* ن يف جميع األوقات  ،يتحمل الطالب مسؤولية استعادة ما هو مطلوب منه التمام الدراسة مع النتائج المطلوبة.

سياسة الفحص
ن
عي بدون استثناء  ،ما لم يدل ر
المشف عىل خالف ذلك.
* يف حالة الوظائف الكتابية  ،يجب إرسال العمل ر

يىل :عىل مقاعد البدالء الخاصة بك فقط يجب وضع األدوات الالزمة لتنفيذ االختبار.
* بالنسبة لالختبارات  ،ينطبق ما ي
ن
يجب اقفال المعدات اإللكيونية مثل الهواتف المحمولة ووضعها يف الحقيبة أو ما شابه ذلك .يجب عىل كل طالب أن
ن
ر
ر ر
س مشتبه به.
يومن نفسه
ويخي مشفه يف حال وجود ي
ً
* عندما يتم التحقيق ن يف الغش وتوثيقه  ،يتم نقل الحدث إىل إجراءات وفقا لسياسة الغش ن يف المدرسة.

* بالنسبة ألولئك الذين رسبوا  ،هناك فرصة إلجراء فحص جديد.

غي المفحوصة إىل عدم إمكانية الحصول عىل الدرجات
* مالحظة! قد تؤدي المهام  /المقاالت المتأخرة أو الفحوص ر
ن
ن
يف الدورة التدريبية يف نهاية الدورة التدريبية

الغش
ن
غي
كبي يف السنوات
ازداد الغش
األخية .تتيح لنا شبكة اإلنينت اآلن الوصول إىل كمية ر
ر
والنسخ واالنتحال بشكل ر
ً
محدودة تقريبا من المواد من أنواع مختلفة.
الت تحكم استخدام
ولذلك  ،قد يكون من المناسب اإلبالغ عن القواعد ي
هذه األعمال ولتوضيح ما ينص عليه ر
التشي ع ن يف قانون حق المؤلف.

ن
ر
والنش:
يل كيفية قول قانون حقوق الطبع
يف ما ي
يعت أنه ال يمكنك ر
ن
نش
يمتلك جميع المؤلفون أعمالهم  ،بغض النظر ان كانت نصوص أو صور أو موسيق .هذا ي
أعمالهم دون الحصول عىل إذن .وبالتاىل  ،فإن من المخالف للقانون انتهاك حقوق ر
تنته حقوق الطبع
النش .لن
ي
ي
والنش إال بعد مرور ً 70
ر
عاما عىل وفاة المؤلف.
ومع ذلك  ،قد تقيض أو تقتبس عمل شخص آخر .يسم هذا الحق بحق المواطن ويكون محدود النطاق .يجب أن
ه.
يذكر بوضوح من  /ما يتم اقتباسه من وأين يبدأ االقتباس وينت ي
ً
ن
قانوت ملزم ً
دائما بدفع تعويضات معقولة وأي تعويضات عن االستغالل.
غي
إن أي شخص يستخدم عمال بشكل ر
ي
ن
غي مدرك لهذا االنتهاك .المسؤولية الجنائية  ،بما يف ذلك
وينطبق هذا بغض النظر عن الشخص الذي كان عىل علم أو ر
ر
رن
سنتي  ،قد يفرضها القانون النتهاك حقوق النش.
السجن لمدة تصل إىل
ن
المصدر :اقرأ المزيد يف www.skolverket.se/kollakallan

نيبو تعليم الكبار
سياسة الغش ر
ن
يعتي محاولة للتضليل .يتم التعامل مع الغش بأقص رعاية ورعاية .يف تعليم الكبار  ،يتم استخدام برنامج
الغش ر
ن
التحكم " ."Urkundعند اكتشاف الغش أو الغش يتم اكتشافه  ،يقوم المعلم المسؤول بالتحقيق يف الحدث وضمان
التوثيق المناسب للحادث .وبالمثل  ،يجب أن يعلمك المعلم أن العمل ال أساس له من الصحة .بعد ذلك  ،تقرر
ن
منهجية التدريس ما إذا كانت هناك حاجة التخاذ إجراءات إضافية من إدارة المدرسة أم ال .يف الحاالت المرفوعة إىل
التدابي التالية المحتملة:
المدرس  ،هناك
المستوى
ر
ي
 .1المحادثة مع المدير والمعلم ذي الصلة.
 .2المدير يستطيع ان يتخذ قرار الفصل لمدة أقصاها ً 14
يوما
 .3قرار مجلس التعليم الفصل من  14يوم  1.5 -سنة
نف حالة قرار الفصل ،يتم إبالغ ً
نظرا ألن التوقف سيتم اعتباره ايقاف الدراسة.
ي
مراعاة أن بعض الغش أو االنتحال يندرج تحت رشيط الجريمة ويمكن أن يؤدي إىل المقاضاة.

المهام الكتابية:
عند كتابة وظيفة مكتوبة  ،ال يجوز إستخدام المواد المنسوخة من اإلنينت أو مصادر أخرى .يجب أن تكتب عملك
القصية حيث يظهر بوضوح أن االقتباسات المعنية ويتم اإلبالغ عن
ه عالمات االقتباسات
ر
بنفسك .االستثناءات ي
المصادر.
ن
وت إىل عنوان  URCKUNDالذي تلقيته من معلمك إذا لم يتم إبالغك
عي ر
يتم إرسال الرسائل الكتابية ر
الييد اإللكي ي
ً
ً
بخالف ذلك .يتحقق  URKUNDمن أن عملك ال يتم نسخه كليا أو جزئيا من مصدر آخر.

يل:
لالختبارات  ،ينطبق ما ي
غي المضح بها .عىل مقعدك قد يكون فقط ما هو نضوري إلكمال االختبار .يجب إغالق
يحظر استخدام األجهزة ر
الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكيونية األخرى وتخزينها ن يف حقيبة مغلقة عىل األرض أو ما شابه ذلك.

القيم األساسية
نيبو  ،يهدف الطالب والموظفون إىل القيم التالية:
ف تعليم البالغي ف ر
 لقاء بعضهما البعض بناء عىل خلفية كل شخص وظروفه واحتياجاته.
ر
احبام متساوي لجميع الناس.

 توفب االستعداد وأدوات للتعلم مدى الحياة.
 يتحمل الجميع المسؤولية يتعاملوا مع بعضهم البعض ر
باحبام.
 ان يشعر الجميع باالمان والراحة وكذلك المشاركة ف العمل.
 تشجيع حوار ر
مباش ومفتوح وحر.
إذا واجهت  ،عىل الرغم من ذلك  ،رش مخالف فاتصل بمعلمك أو مدير
المدرسة.

آخر
دراسة  -إذا اضطرت ألي سبب من األسباب إىل إلغاء تعليمك أو ايقاف دورات فردية  ،يجب عليك إبالغ ذلك لمعلمك واالدارة.
ن
تلغ الدورة التدريبية
الت استعداها .ال ي
يتم ًذلك من خالل الزيارات الشخصية  ،حيث ستقوم بملء طلب وإعادة المواد التعليمية ي
مطلقا دون إبالغ االدارة ً ،
نظرا ألن دراستك تتأثر.

انضباط

اإلجراءات

Skollagen 5 Kap

الت لها ما رييرها لضمان سالمة الطالب
§  6يجوز للمدير أو المعلم اتخاذ
ر
التدابي الفورية والمؤقتة ي
ودراسته أو لتصحيح سلوك الطالب.
ً
§  17من [ ]...تعليم الكبار نف البلدية [ ]...قد يقرر مدير المدرسة فصل الطالب ً
جزئيا
كليا أو
ي
ن
غي مضح بها أو يحاول التضليل يف تقييم إنجازات الطالب ومعرفته ،
 .1الطالب الذي لديه وسائل ر
 .2الطالب يزعج أو يعيق التعليم ،
 .3يعرض الطالب ً
ن
المعت للمعاملة الهجومية  ،أو
طالبا آخر أو الشخص
ي
سلت عىل السالمة وسالمة الطالب.
 .4سلوك التلميذ بطريقة أخرى له ر
تأثي ر ي
ن
ن
§  19قد يقرر مدير المدرسة إقبال تلميذ [ ]...يف تعليم الكبار يف البلدية []...
ن
 .1يمنح التدريب أو أجزاء من التعليم المدرج يف الدورة مكان العمل  ،و
غي مناسب للمشاركة ن يف الخدمة العملية.
 .2من الواضح أن الطالب ر
بتغيي
اس فقط عندما تدرس .إذا قمت
تمويل الدراسة
ر
تتوفر تمويل الدراسة من  .CSNأنت مؤهل للتمويل الدر ي
ر
سء ما ن يف الخطة الدراسية الخاصة بك  ،يجب عليك إبالغ ذلك إىل كل من  CSNوالمدرسة.
ي
التغييات نف  CSNتجعلك "صفحات" عىل موقع  .CSNن
يليم المعلمون بإخطار إدارة المدرسة إذا لم
ر
ي
ن ي
ن
التغييات يف خطتك
الت تم قبولك بها .تقوم المدرسة باإلبالغ عن جميع
ر
تدرس يف أي من الدورات ي
التغييات تؤثر عىل دعم دراستك  ،فستعلمك  CSNبرسالة .إذا
الدراسية إىل  CSNكل أسبوع .إذا كانت
ر
غي صحيح  ،فيجب عليك إبالغ المدرسة
تغييه عىل أساس ر
كنت تعتقد أن دعم الطالب قد تم ر
بذلك.
ﯾخبرك موظف خدمة العمل الخاص بك عن اإلجراءات التﻲ تنطبق علﯽ دعم النشاط.
مساعدة النشاط
ر
ً
يجب عىل المدرسة إخطار  AFإذا كنت غائبا ألكي من خمسة أيام متتالية دون اتخاذ احتياطات
ن
اس اآلخر.
سارية .يف حالة المرض  ،انظر المعلومات للدعم الدر ي

جدول الدوام

وفقا للجدول الدوام الخاص بك  ،قد تكون بعض األيام أقل من ذلك .ومع ذلك  ،يمكن استخدامها
للكتابة أو الزيارات الدراسية أو األقسام اإلضافية .يمكن إجراء االختبارات الوطنية ن يف أيام السبت.

ن
ن
ن
الوظيق .تكاليف
اختبار إذا كنت ترغب يف إجراء اختبار يف دورة تدريبية  ،اتصل بمستشار الدراسة والمستشار
ي
ً
غي
االختبار  500كرونة سويدية  /بالطبع .إذا كنت قد درست الدورة مسبقا وحصلت عىل درجة ر
ن
مجات.
مسجلة  ،فإن االختبار
ي
الشهادة يتم اتباع الئحة مصلحة المدارس فيما يتعلق بالتأهيل لتعليم الكبار .بعد االنتهاء من الدورة  ،سوف تحصل
عىل تقييم.
معايي التقييم متاحة لكل دورة تدريبية .سوف تتلق معلومات مستمرة حول نتائج
ر
رن
المعلمي خالل الدورة.
ن
التعبي عن المعرفة يف أشكال مختلفة ،
الت عرضتها أثناء الدورة .يمكن
ر
تعتمد الدرجات عىل المعرفة ي
والمقاالت
العمىل
والعمل
،
ات
ر
واالختبا
،
،
العميق
والعمل
،
والمناقشات
من خالل العروض الشفوية ،
ي
ن
المختيات  ،وما إىل ذلك .عند التقدير  ،يجب أن تؤخذ جميع المعلومات المتاحة عن
 ،والعمل يف
ر
ن
معرفتك يف االعتبار .يقوم الطالب باالتصال بخدمة الطالب للحصول عىل الدرجة المطبوعة عىل شكل
رن
تضمي الدرجات (يتم اسيجاع النموذج
ه رغبات
وثيقة تقييم  /مقتطف من كتالوج التصنيف  ،وهنا ي
معايي معينة ويتم ذلك بناء
من مسئول الطالب) .يمكن إصدار الدرجة النهائية  /الدبلوم إذا تم استيفاء
ر
الت تم اسيدادها من
عىل طلب الطالب الذي أكد ألول مرة أنه تم استيفاء
ر
المعايي( .االستمارة الخاصة ي
ن
ً
ن
تحضي لمدة أسبوع واحد.
ة
في
عىل
ا
دائم
الحساب
المهت)
المستشارين يف مجال الدراسة والمستقبل
ر
ي
أنت مسؤول عن ارسال درجاتك عل www.antagning.se
مجلس الطالب للتمﮐن من التأثﯾر علﯽ ما ﯾحدث فﻲ المدرسة  ،ھناك فرصة للمشارﮐة فﻲ مجلس الطالب .إذا كنت ترغب
رن
ن يف المشاركة ن يف عمل مجلس الطالب  ،يمكنك اإلبالغ عن ذلك إىل االدارة.
التأمي عىل المجموعة جميع
ن
رن
التأمي عىل وقت الدرس وعند السفر من
نييو للكبار هم حاالت حوادث جماعية .ينطبق
الطالب يف تعليم ر
وإىل المدرسة .إذا حدثت مثل هذه الحوادث  ،فيجب إبالغ االدارة بها.

اعادة الفحص

عدم الحضور لسبب ما  ،يمكن إجراء الفحص ن يف أوقات محددة لذلك.

