ښوونځي ته پوښتنې

پښتو
.1

زه ﻏواړم ﭘوھﮫ ﺷم ﭼﯥ ښووﻧځﻲ د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﮐوم ډول درﻣﻠﻧﯥ ﮐړې دي  -او ﺗر ﮐوﻣﯥ ﮐﭼﯥ دﻏﮫ
ﻣﻌﺎﻟﺟﯥ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﯾږي /ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻏورځول ﮐﯾږي

.2

اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د ﺧﻠﮑو  ،زده ﮐوﻧﮑو او ﻟوﯾﺎﻧو ﻧﻘﺷﮫ ﺟوړه ﮐړې  ،ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﺧطر ﮐټګورﯾو ﮐﯥ
راځﻲ؟ ﮐﮭداﺳﭔوي،اﯾﺎﺧﻠﮑدﯾوﭼﺎﺳرھﭼﯾژوﻧدﮐوﯾﭘﮭﯾوﯾﺎډﯾروﺧطرﮐټګورﯾوﮐﭔﭼﭔﭘﮭﻧﻘﺷﮭﮑﯥ
ﺷﺎﻣل دي؟ ﻣوږ ﺷﺧﺻﺎ ﭘﮫ وروﺳﺗﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﯾو او ﭘدې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣو ﮐوﻣﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ او ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﮫ دي ﺗر ﺳﮫ
ﮐړي

•
•
•
•
•

ﺗﺎﺳو د ﺧطر ﮐټګورﯾو ﮐﯥ زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﺗداﺑﯾر ﭼﻣﺗو ﮐړی؟
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د ﺷﺧﺻﻲ زده ﮐړې ره ﭼﻣﺗو ﮐړې؟
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻟﭘﺎره ځﺎﻧګړې ډﻟﮫ ﺟوړه ﮐړې؟
اﯾﺎﺗﺎﺳوﭼﻣﺗوﯾﺎﺳﺗﭼﭔدﻓﺎﺻﻠﭔزدھﮑړﭔﺗﮫ ړﺷئ،اوﭘدﭔﺣﺎﻟﺗﮑﯥ،ﺗرﯾوﭔﮑﭼﭔﯾﺎﭘﮭﺑﺷﭘړډول؟
زھﻐواړﻣزﻣﺎزوی /ﻟورداﻣﮑﺎﻧﺗرﺣدھﭘورﭔښووﻧځﯾﺗﮫ ړﺷﯾﺎوﻟﮭﮭﻣدﭔﺎﻣﻠﮭدھﻐہ /ھﻐﭔﻠﭘﺎرھځﺎﻧګړي
ﺧوﻧدي ﭼﺎﭘﯽ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

.3

زما زوی /لور د ورځې ...ورځې څخه ښوونځي ته نه ده تتلې ،زه پوهیږم چې ښوونځی د دې غیر حاضریو ته په
مناسب ډول نه ګوري او زه همکاري غواړم ترڅو بیرته ښوونځي ته ړشي له همدې امله  ،لومړی زه غواړم پوه
شم چې ښوونځی څه تضمین کولی شي او د خوندیتوب شرایطو کې څه نشي تضمین کولی.

.4

زه ﻏواړم زﻣﺎ زوی  /ﻟور ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي او زه د دې ﭘﯾرودو او ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺳؤﻟﯾت ﭘﮫ ﻏﺎړه اﺧﻠم .ﻟﮫ
ھﻣدې اﻣﻠﮫ زه ﻏواړم ﭘوه ﺷم  ،د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ  ،ښووﻧځﻲ څﻧګﮫ د ځوروﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﮐﺎر ﮐوي او ښووﻧﮑو او
ﻧورو زده ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐوي ﭼﯥ وﻟﯥ زﻣﺎ زوی  /ﻟور ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﻧدي.

.5

اﯾﺎ زه ﮐوﻟﯽ ﺷم د ښووﻧځﻲ د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﺳﻧد ﮐﺎﭘﻲ ﺗر ﺳﮫ ﮐړم؟
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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