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 ما این انتظارات را از شما داریم:

مدرسه مانند ساحه کار است، انچه مهم است که به وقت و زمان تعیین شده به تمام ساعات درسی حاضر 

درست و صحیح انجام دهید. ما انتظار داریم که شما همیشه با شوید و وظایف سپرده شده روز قبلی تانرا 

بخوانید و وظایف تانرا انجام دهید. شما با آموزگار تان و هم بهترین نحوه یعنی بسیار به شدت درس 

 کالسی های تان )هم صنفان( مهربان باشید و قوانین مدرسه را جدآ رعایت نمایید.

 قوانینی نظم و ترتیب مدرسه:

ــ ما به همدیگر توجه و احترام داریم و در تمامی ساعات درسی، مالقات )نشست ها( و دیدار برسی و 

 تحقیق بیرون از مدرسه به زمان معیین و تعیین شده باید حاضر شویم.

را کمک میرسانیم. ــ ما به همدیگر دوستی رفاقت را نشان میدهیم، به همدیگر اهمیت میدهیم و همدیگر  

ــ ما همه بعد ختم جلسات، و ساعات درسی چوکی ) صندلی( هایی خود را باالی میز قرار میدهیم تا 

 برای کارکنان که نظافت می نمایند کمک و یاری برسانیم. 

آنچه را که در مدرسه استفاده می نماییم در نگهداری، ترتیب یا مرتب بودن و نظافتش  ــ ما از اجناس

د بسیار کوشا باشیم و توجه داشته باشیم.بای  

ــ ما در داخل کالس )صنف( در صورتیکه آموزگار )معلم( اجازه دهد از تلفن موبایل خود استفاده می 

 نماییم در غیر آن غیر مجاز است.

ــ آموزگار )معلم( شما اجازه و صالحیت دارد در صورتیکه: تلفن، کمپیوتر و اجناس دیگر شما دانش 

ن باعث مزاحمت دیگران شود جمع کند و مصادره نماید.آموزا  

ــ مدرسه جدی و کوشاست و صالحیت دارد که با پلیس در تماس شود و اطالع دهد اگر تهدید، تجاوز، 

 استفاده از مواد مخدر و موارد غیر قانونی دیگر در مدرسه اتفاق بیافتد.

 

۲۰۱۸و   ۲۰۱۷ آموزش زبان سویدنی در شهر گتنبرک سویدن، سال های تعلیمی   

 به مرکز آموزش زبان سویدنی در مدرسه لیندهولمین خوش آمدید!

سال عمر قرار دارند.  ۲۰الی  ۱۶ـ مدرسه برای شما تازه وارد ها در کشور سویدن که در سنین    

جامعه سویدن چگونه عملکرد دارد و یا در جریان است. ـ  ما در مدرسه زبان سویدنی را میآموزیم و 

تحصیل در مدرسه مناسب از این قرار است که شما در جریان مدرسه چه میتوانید یاد بگیرید و زمینه 

 خوب و قدمهایی بعدی را برای ادامه تحصیل داشته باشید.

گلیسی، تصویر و ریاضی ـ شما غیر از زبان سویدنی مضامین دیگر مانند: ورزش، جامعه شناسی، ان

نیز  تدریس میشود و میخوانید. شاگردان در بیرون از مدرسه نیز و فعالیت هایی دیگری را خواهند 

داشت مانند: دید و بازدید از محالت تاریخی و آشنایی با جامعه سویدن، موزیم ها، و برنامه های تفریحی 

 بطور مثال رفتن به سینما.

دو سال درس خواهید خواند و بعد از آن در مدرسه دیگری بدرس و  ـ شما در این مدرسه یک الی

 تحصیل  تان ادامه خواهید داد.

ـ شما شاگردان زمانیکه مدرسه را اغاز می نمایید کارت رفت و برگشت ) قطار و بس هایی شهری(، 

رت غذا و کارت برای دریافت غذا، کمپیوتر و کتابهای مضامین گوناگون دریافت خواهید نمود. اگر کا

کارت رفت و برگشت تانرا گم نمایید باید به دفتر مدرسه اطالع دهید آنگاه کمک میشود تا کارت جدید 

سفارش داده شود اما مقدار پول به عنوان جریمه پرداخت خواهید نمود. کمپیوتر و کتاب هایی تان برای 

س )صنف( تان بگذارید. درس در داخل مدرسه است که هر روز در ختم ساعت درسی باید داخل کال  

 آموزگار )معلم( شما:

مهمترین ارتباط شما در مدرسه با معلم تان است. آموزگار تان ساعات درسی تانرا برنامه ریزی می 

نماید، همراهی تان خواهد نمود که مدرسه و درس هایی تان برای شما چگونه می گذرد. در صورت که 

به مدرسه بیآیید بسیار مهم است که سرپرست تان و یا خود تان شما بیمار )مریض( میشوید و نمی توانید 

که هجده سال دارید برای آموزگار تان پیام بفرستید و اگر بیش از یک هفته نتوانید که به مدرسه بیآیید 

 باید تصدیق )گواهی( دکتر را بیآورید.

کار کنید و مهربان باشیدو بسیار به شدت   

 این شعار مدرسه است!

 ما همیشه بهترین ها را انجام میدهیم و با همدیگر مهربان هستیم.


