
 

 

 

 ثبت اسناد

را در یک سیستم مشترک الکترونیکی ثبت می کند. این  مشخصات مربوط  ان"شاگرد"تیم صحتمندی 

صحتمندی تیم "را برای  شاگردمه ریزی شده و انجام شده یک اقدامات برنا ازکاملی  تصویرسیستم 

دارای صالحیت مربوط می با  "انردشاگتیم صحتمندی "آورد. فقط کارکنان  به وجود می "انشاگرد

را در  شاگرد. اسناد ثبت شده پیشرفت ثبت شده است را بخوانند انشاگردکه در مورد توانند اسنادی 

  گیرد.ستاد در بر می در شهر کارلمدت مکتب ابتدایی و مکتب لیسه طول 

 

 را و تندرستی اوضاع صحت هو والدین پرسشنامه هایی مربوط ب شاگردموقع معاینات صحتمندی، 

"اِلسا" موسوم به  "انشاگردصحتمندی تم سیس"پرسشنامه در  های کرد. پاسخ خانه پوری خواهند

(elevhälsodatabasen, ELSA)  هفظاحبه  ،افراد مربوط به و بدون مشخصات محرمانهبه طور 

کتب از دوران کودکستان تا م شاگرد"السا" صحت و تندرستی . از طریق سیستم شودسپرده می سیستم

 ، پیگیری می شود.دسته جمعی ورلیسه، به ط

 

 

 با ما در تماس باشید

مکاتب  نمبرهای تلفن و آدرسهای پست الکترونیکی هر مکتب را می توانید از طریق صفحه اینترنتی

 ( پیدا کنید. www.karlstad.seکمون کارل ستاد ) در صفحه

 " متشکل از این مسئولین می باشند:شاگردانتیم صحتمندی مکتب ما "در 

 

      مدیر: 

      نرس مکتب: 

      داکتر مکتب: 

      :  مشاور مکتب

      روانشناس مکتب: 

      :  متخصص آموزش و پرورش

      : معلم متخصص 

      : راهنمای انتخاب رشته تحصیلی یا حرفه ای 

 

 

 
Karlstads kommun, 651 84 Karlstad :آدرس 

 karlstadskommun@karlstad.seو پست الکترونیکی:  ۰۵۴۵۴۰۰۰۰۰تلفن: 

 

 

 

 

  

 

 

 خدمات صحتمندی"به 

 (ELEVHÄLSAN) "شاگردان

  !خوش آمدید
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 و یادگیری مندیصحت

به   "شاگردان"تیم صحتمندی  بسیار مهم است. رای یادگیری و توانایی شاگردانصحتمندی و رضایت ب

 ئولیتمدیر مسرا پیگیری می کند.  گردانصحت، یادگیری و پیشرفت شااوضاع  طور پیشگیرانه

   را به عهده دارد.  "شاگردان"تیم صحتمندی هدایت کارهای 

 

 برابری برای همه

باید برخورد محترمانه ای داشته باشند. کارکنان باید کوشش  "شاگردان"تیم صحتمندی کل کارکنان 

. این گپ به این معنا غریبی نکند ابیرون از جمع بودن ی احساسکسی فضایی به وجود بیاورند که کنند 

های ما طبق توانایی موجود  یک نوع برخورد خواهد شد. هدف این است کمک با همه دقیقا نیست که

قانون ما طبق  های ما در جهت برابری برای همه کوشش می کنیم و فعالیتهر فرد، ارائه شود. 

 ، پیش می رود. ان ملل متحدو قوانین حقوق اطفال در سازم  موزش و پرورشآ

 

 گرباشانیدمربوط به  و بسیار مفیدی رسمی ،تصدیق شده یخدمات  "شاگردانتیم صحتمندی خدمات "

(HBTQ )ارائه می کند( اصطالح دیگرباشان .HBTQبه معنای همجنس ) یاناگر ، دوجنسیان اگر 

می باشد. برای اطالعات بیشتر مربوط به دیگرباشان   "کوویر" موسوم به و افراد گرایان ، "تراجنس

 مراجعه کنید. rfsl.seبه صفحٔه اینترنتی: 

 

 

 "شاگردان"تیم صحتمندی 

راهنمای انتخاب رشته ، نرس مکتب، داکتر مکتب، مشاور مکتب،  م متشکل از: معاون مدیرتیاین 

و معلم متخصص، می باشد. در صورت نیاز روانشناس مکتب نیز قابل دسترس  تحصیلی یا حرفه ای

 .می باشد

 

 نرس و داکتر  مکتب

از  ااین مالقات همالقات و معاینات صحتمندی پیشنهاد می کند.  ۱نرس مکتب به تمام شاگردان صنف 

مختلف  عادات ،نگرد و بنا بر این مسائلی چون شیوه زندگیدیدگاه کلی نسبت به صحت شاگرد می 

، راحتی و رضایت در محیط مکتب و موقعیت در مکتب مورد گفتگو قرار اجتماعی ، روابطزندگی

  می گیرد.

 

  

 

 

پذیر می باشد. نرس و داکتر مکتب هر دو وظیفه رازداری دارند و بنا  تماس با داکتر مکتب در صورت نیاز امکان

این انتظار نیز از شاگرد مکتب لیسه وجود دارد که با . دهنددرز نمی ،فردخود بر این اطالعاتی را بدون اجازٔه 

به عهده گرفته شود و  ،ز داروهایی که شاگرد در طول روز نیاز داردکمک از سرپرست خود، مسئولیت استفاده ا

 استفاده شود.

            

 مشاور مکتب
راحتی و امنیت، به با صحت روحی روانی و اجتماعی شاگردان، به طور مثال با مسائل مربوط مشاور مکتب 

کند. کار می ب و خارج از مکتب،رضایت در محیط درسی و کاری مکتب، روابط، و شرایط اجتماعی در خود مکت

 شود.کار مشاور در سطح سازماندهی، در سطح گروهی و در سطح فردی انجام می

وظایف مشاور مکتب: جلسه مشاوره و پشتیبانی برای شاگردان، بررسی و ارزیابی اوضاع اجتماعی شاگرد و ارائه 

     .    باشدکردن کمک و راهنمایی به دیگر کارکنان مکتب و والدین، می

 

 

 ای حرفه/راهنمای انتخاب رشته تحصیلی
هدف از راهنمایی این مسئول این است که شاگردان اطالعات الزم برای انتخاب درست رشته تحصیلی آینده خود را 

راهنمای گذارد. مهم روی امکان پیدا کردن کار و ورود به رشته تحصیلی درست، تاثیر میدریافت کنند. این انتخاب 

کند. در طول با توجه به رشته های موجود و قابل انتخاب، شاگرد را راهنمایی می  ای حرفه/ب رشته تحصیلیانتخا

، اطالعات فشرده تری در مورد رشته  شاخه های مختلف رشته هامربوط به  یمدت مکتب لیسه شاگردان اطالعات

شاگردان اطالعات مفیدی مربوط ، دریافت خواهند کرد.  دوخ هتشخصی در چهارچوب رشو انتخاب  های تحصیلی

 به بازار کار فعلی، مشاغل مختلف و تحصیالت نیز دریافت خواهند کرد.  

 

 روانشناس مکتب

در سطح سازماندهی و به طور یشرفت در جهت پ روانشناس در مرحله اول این است که خدمات پیشگیرانه وظایف

یف از روانشناس هدایت و راهنمایی روانشناسی به کارکنان می باشد که این وظا وظایف عسلی .کندارائه  ی،گروه

 ارائه می شود. "شاگردانخدمات صحتمندی "مدیر و 

 متخصص آموزش و پرورش
ن از امکاناتی که نیاز دارند برخوردار باشند، طوری که مسئولیت دارد که شاگردا متخصص آموزش و پرورش 

پیشرفت کنند. دیگر مسئولیت این متخصص ارزیابی نکته قوت ها  ،بتوانند در جهت آموزش و فعالیت و نفوذ داشتن

آماده باشد. متخصص  ،و نیاز ها است و اینکه در صورت نیاز برای ارائه کمک بیشتر و یا کمک بخصوصی

 به عنوان یک پشتیبان برای کارکنان مکتب، معلمان مکتب و شاگردان مکتب، حضور دارد.  آموزش و پرورش
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