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مکتب و تحصیالت مفید در جهت
پیشرفت همه  -هر روز
به مکتب ابتدایی و مکتب ابتدایی ویژه کمون فالون خوش آمدید!

به مکتب ابتدایی ( )grundskolaو مکتب ابتدایی ویژه ()grundsärskola
کمون فالون خوش آمدید!
هدف ما این است که شما به عنوان شاگرد و همچنین شما والدین به خوبی در مکتب ابتدایی و مکتب
ابتدایی ویژه ما معرفی شوید و همچنین امیدواریم که از کیفیت درس در مکتب راضی باشید .ما همیشه
در جهت آموزش و پیشرفت روش های تحصیلی خود می باشیم و کوشش دارید که طبق روش های علمی
و پژ وهشی و همچنین تجربیات خود سطح تحصیالت معلمان خود را باال ببریم.
با هم سعی و کوشش می کنیم که شما به عنوان شاگرد امکان تاثیر نسبت به تحصیالت خود را داشته باشید
و این که شما به عنوان والدین در تحصیالت فرزند خود نفوذ داشته باشید.
بسیار مهم است که کل شاگردان مکتب ابتدایی فالون ( )Falu grundskolaتجربه مفید و آموزنده ای از
مکتب ما داشته باشند طوری که بهترین شرایط برای پیشرفت به وجود بیاید.
برای کسب معلومات بیشترwww.falun.se :

"بیو ُرس سکوالن" ()BJURSÅSSKOLAN
بیورس سکوالن" یک مکتب نوساز و مدرنی است .در این مکتب امنیت و نتایج درسی در مرکز قرار
" ُ
دارد و معلمان با تجربه ما در جهت پیشرفت و موفقیت ،شما را کمک و تشویق خواهند کرد و با توجه به
اهداف و نیازهای فردی شما و برای ارائه بهترین نتیجه درسی برای ورود به مکتب صنف ۷
( )högstadietما شما را در این جهت کمک و پشتیبانی می کنیم.

"بریتساروس سکوالن" ()BRITSARVSSKOLAN
هدف ما در مکتب "بریتساروس سکوالن" این است که شما موفق شوید! ما کارکنان این مکتب تجربه
خوبی از کار تحصیلی ،با معلومات عالی و صالحیت باال مربوط به درس دادن کل درسهای مکتب را
داریم .هدف ما این است که با همکاری نزدیک بزرگساالن و شاگردان ،شرایط مفیدی برای شما شاگردان
به وجود بیاوریم که شما نفوذ و پیشرفت مثبتی در درس و تحصیالت خود داشته باشید .ما می خواهیم که
شما به اهداف خود برسید و آینده خود را شکل دهید.

"هلسینگ گُردس سکوالن" ()HÄLSINGGÅRDSSKOLAN
"هلسینگ ُگردس سکوالن" مکتبی است برای همه ،مکتبی که کل شاگردان نسبت به یکدگر مسئولیت
دارند! در این مکتب ،کارکنان بسیار دانا با تخصص های باال مالقات خواهید کرد .ارائه تحصیالت و
حس امنیت برای شاگردان نکات بسیار مهمی است در جهت کسب دانش .ساختمان و اماکن ما این امکان
را به ما می دهد که درس های علوم طبیعی را در محیط آزمایشگاهی درس بدهیم .محیطی مفید برای
یادگیری مربوط به رشته های کاربردی و هنری و در کالس های نوساز با آخرین فن آوری دارای
صفحات الکترونیکی پیشرفته (.)touchskärmar

"مونتیسوری سکوالن" ()MONTESSORISKOLAN
هدف مکتب "مونتیسوری سکوالن" این است که مکتبی باشد با درهای باز و ارتباطات قوی و پایدار با
جامعه .شوق و انگیزه برای یادگیری بسیار مهم است .از همین خاطر می خواهیم امکان پیشرفت برای
شاگردان به وجود بیاوریم طوری که توانایی و عالیق خود را پیدا کنند.

"سوردشو سکوالن" ()SVÄRDSJÖSKOLAN
"سوردشو سکوالن" مکتبی است که محیط امنی برای یادگیری ارائه می کند .مکتبی که دانش و شوق
یادگیری در کل مکتب حس می شود .با ما می توانید بهترین پیشرفت فردی و تحصیلی را تجربه کنید.
هدف ما این است که کل شاگردانی که از مکتب "سوردشو سکوالن" فارقالتحصیل می شوند به استقالل
خود برسند و این توانایی را داشته باشند که برای آینده خود تصمیم گیری کنند .به مکتب تازه بازسازی
شده ما خوش آمدید!

"وسترا سکوالن" ()VÄSTRA SKOLAN
نظر ما این است که "وسترا سکوالن" یک ا نتخاب مسلم برای شاگردان ،معلمان و دیگر کارکنان تعلیم و
تربیت است .مکتب "وسترا سکوالن" مکتبی است برای همه .مکانی برای کسب تحصیالت و مکانی
برای احساس امنیت .هدف ما این است که مکتب را تا حد امکان پیشرفت دهیم و تمرکز خاصی روی
امن یت ،آرامش برای درس خواندن ،به وجود آوردن شوق و انگیزه و همچنین رسیدن به اهداف درسی
فردی ،داریم .تمکز خاص ما بر این نکات نتایج واضح و مشخصی به همراه داشته است.
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فرصت شما برای پیشرفت و یادگیری
همه ما که در مکتب ابتدایی فالو ( )Falu grundskolaکار می کنیم ،هدف مشترکی داریم که شما به
عنوان یک دانش آموز به «بهترین خود» برسید .شما این امکان را خواهید داشت که با توجه به توانایی
های خود ،خود را توسعه و پیشرفت دهید.
ما تالش می کنیم که تحصیالت پر از شوق و انگیزه ای به شما ارائه دهیم ،همزمان توانایی های مهمی
برای جامعه امروز و فردا توسعه دهیم .این بسیار مهم است که شما به عنوان یک دانش آموز احساس
امنیت و مثبتی داشته باشید .بنابراین مکتب ابتدایی "فالو" با تمرکز قوی بر روی این امر کار می کند،
که صحت و امنیت دانش آموزان به خوبی حفظ شود .طبق بررسی و پژوهش های انجام شده ما می بینیم
که شاگردان مکتب ابتدایی فالو امنیت باالیی را در محیط مکتب خود حس می کنند.
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