
با آغاز هفته آینده.  (Gottsunda skolan)    در مورد تغیر محل تمعلوما 

گردید گزینه های  گوتسندای که باعث تخریب کامل مکتب زبعد از آتشزو این روز های اخیر,در اوپساالشهرداری  

هفته آینده تحت برسی قرار داد. برایشاگردان و کارکنان مکتب  زیادی را بخاطرمحل آغاز تدریس برای  

الوه اینکه نباید روش تعلیمی عبر آغاز گردد.فرست که تدریس دروس به زوترین است مهم  نظر به چندین دالیل

این چوکات رداخل دمیباشد. یک مصونیت در زندگی هر شاگرد مکتب بودن ش علمی از دست داده شود,همچنانوزوآم

                                                           .مره بازی مینمایدزندگی روزرول مهم را در قایده هاروش ها و

 Birgitta Pettersson                 تا یک تعداد تصمیم گرفتاکتوبر  11صبح مصادف به امروز تربیهریس تعلیم و 

   سویرکردرسرک یوتاگاتن    روزانه در مکتب  (صنف های جمع آوری شدهصنفی مختلف)درجه های  3شاگردان از

(Sverkerskolan på Götgatan) 

تیوندا تبشاگرد در روز( درمک 100یک تعداد دیگراز شاگردان) .در صنف های مربوطه دوره ابتدایی تدریس شوند  

بخاطروتسندا گخود در( غیرهو غذاخوری, ) سپورتیتاالربقیه از شاگردان در( و Tionde skolan( 

باقی  با هم یکجا یهااید که صنف ها و هم صنفتصمیم برمی این.از تدریس میشوند منطقــۀ یدر نزدیک اساسیماندن یک مرکزباقی 

           میرساند. تا به محل های موقتی شان نداگوتسسرویس های مکتب شاگردان را ازضرورت به جدا شدن را ندارند.و  مانده

موجود خواهد بود.  گوتسنداهدف و تالش وجود دارد که به زودترین مدت امکان پذیر, صنف های مناسب وموقتی در 

یکجا باشند.                                            گوتسندا  مکتب جدیدساختن صنف های گه در آن همه بتوانند تا   

ب گرفته تا به تمک سرویس ومکتب که ازغذا  ــ ن خود مینمایمنظر به تصمیم امروزی ما شروع به عملی کردن پال 

 ر قسمت اینکه همه چیزد و تحمل شما صبرخواهان ما  .را در برمیگیرد محل تدریسی تنظیمتقسیم اوقات و کردن درست

درباره   عملیو فردا روز جمعه با تمام معلومات  ترتیب داده شده نمیتواند استیم دوشنبه به صورت دقیق و منظم زتا رو

                                                                               .برمیگردیمضرورت دارید   به آن شمایان که دوشنبه روز

, عالقه و از همه برتر درک و احساس که بی پایان بخاطر تمام این همه پشتبانی همچنان ما میخواهیم که سپاسگزاری

مهربان  هایازقلب مملو وتسنداگ این شرایط سخت نشان دادید نمایم.شما ثابت کردید که مکتب ما و منطقهشمایان در 

                                          کارهای آینده با خود حمل مینمایم. .این به ما گرمی بخشیده و ما این گرمی را دراست

  

 

 

 

 

 

                                                                                            

 


