المدرسة مغلقة  -ماذا سيحدث فيما يتعلق بدروسي؟
يجب عليك االستمرار في الدراسة .سيعلمك معلمك كيفية الحصول على الواجبات المدرسية خالل هذه الفترة .إنها ليست
عطلة مدرسية

هل سأفقد مكاني إذا لم أكن نش ً
طا في بداية الدورة؟ ينطبق على بدء الدراسة في شهر مارس؟
نعم  ،من المتوقع أن تدرس حتى عندما تكون المدرسة مغلقة .تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى منصة دراسة الخاصة بنا
 Canvasولديك اتصال عبر البريد اإللكتروني مع المعلمين في كل دورة تدريبية

كيف يمكنني الوصول إلى Canvas؟
اتبع الرابط أدناه .انقر فوق نسيت كلمة المرور للحصول على كلمة مرور جديدة
https://abfvux.instructure.com/login/canvas

أحتاج إلى وثيقة دراسية  ،كيف أفعل ذلك؟
انتقل إىل الرابط أدناه واطلب
https://abfvux.se/att-studera-hos-abf-vux/bestall-studieintyg/

ليس لدي جهاز كمبيوتر  ،كيف أفعل؟
سنقوم بتخصيص المواد حت تتمكن من حضور الدورة باستخدام هاتفك المحمول

ليس لدي إنترنت  ،ماذا أفعل؟
يمكنك البحث ف شبكة عامة  ،عىل سبيل المثال ف مكتبة

كيف يبدو جدول دروسي اآلن بعد إغالق المدرسة؟
سيعطيك معلمك تعليمات مستمرة حول كيفية إجراء التدريب خالل هذه الفتة

كيف حال تقييمي في ختام الدورة التعليمية ؟
يجب إرسال جميع األسئلة المتعلقة بدرجتك إىل
info@abfvux.se

ماذا سيحدث فيما يتعلق بالقرض الطالبي ؟
يمكنك االحتفاظ بمساعدات الطالب أثناء إغالق المدرسة .من أجل الحفاظ عىل دعم الطالب الخاص بك  ،تحتاج
إىل الحفاظ على دراستك

لدي معلومات شخصية جديدة يجب تحديثها مثل البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف أو العنوان أو تغيير
االسم
أبلغنا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
info@abfvux.se

أنا مريض  ،ماذا أفعل؟
يجب ان تبقى في المنزل.سيوفر لك معلمك الواجبات المنزلية عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية,لست بحاجة إلى
اإلبالغ عن المرض للمدرسة

متى ستفتح المدرسة مرة أخرى؟
قصتة .ولكن من المهم أن تبق نفسك عىل
المدرسة مغلقة حت إشعار آخر .عندما تفتح المدرسة مرة أخرى سوف تتلق رسالة ر
علم بما يحدث من خالل التواصل مع معلمك

أحتاج للتحدث إلى المرشد االجتماعي  ،كيف يمكنني حجز موعد؟
يعمل المرشد االجتماع لدينا عن بعد ومتاح عت التيد اإللكتون أو الهاتف .انقر هنا للعثور عىل معلومات حول كيفية التواصل
.المختص بذلك
https://abfvux.se/att-studera-hos-abf-vux/kuratorerna/

ماذا لو احتجت للتحدث إلى المرشد الدراسي والمهني؟
تتوفر مستشاري الدراسة والعمل لدينا عت الهاتف والتيد اإللكتون؟ انقر عىل الرابط أدناه وابحث عن الرابط الذي تبحث عنه
https://abfvux.se/att-studera-hos-abf-vux/studie-och-yrkesvagledare/

