
 

 

 یم آیدشما بازرس مکتب به بازدید مکتب 
م مکتب و ه کمونیآموزشی در رسارس کشور بازدید یم کند. هم مکتب های  فعالیت هایبازرس مکتب به طور منظم از 

شامل بازرش ، بازرس مکتب یم شود. هدف این است که تمام دانش آموزان از حق تحصیالت خوب و  خصوصیهای
 محیط امن برخوردار باشند. 

 
 چرا مکتب شما انتخاب شده است؟
مکاتب به عمل یم آورند، از این طریق که   همه ی از نتایج تحصییل کارشناسی قبل از بازرش ، بازرسان مکتب یک

ی را نشان یم دهد و آیا گزارش هایی  ارزیابی
ز ز به نتایج نظرسنجی ها  علیه مکتب هاسابق ما چه چی  وجود دارد. ما همچنی 

نگاه یم کنیم. و از این طریق مکاتبی  را که قرار است  ،دانش آموزان، رسپرستان و معلمان  کرده بودیم تعدادیی که ما از یک 
 به بازدیدشان برویم را انتخاب یم کنیم. 

 

 چگونه واقعیت ها در مورد مکاتب را جمع آوری یم کنیم؟
د که ما بیشیر مواقع از  بازدید یم کنیم و همیشه از  تدریس در صنف بازرش بازرسان مکاتب به اینگونه صورت یم گی 

ر و مصاحبه ما حبر از کارمندان دیگ بعضی اوقاتدانش آموزان و معلمان و مدیر مدرسه مصاحبه به عمل یم آوریم. 
ز  . مصاحبه از دانش آموزان، مهم است ، برای اینکه بازرسان یم خواهند تصویری از صورت می گیردرسپرستان نی 

 عملکرد مکتب داشته باشند. دانش آموزایز که قرار است مصاحبه شوند از قبل از طریق مدیر مدرسه با خیی 
ی

چگونگ
کت در آن   قبیل نیست و رسی

ی
. اگر شما بعنوان دانش آموز دوست ندارید داوطلبانه استخواهند شد.  نیازی به آمادگ

کت کنید و یا اگر شما به عنوان رسپرست دانش آموز دوست ندارید فرزند  کت کند ، کارمندان مدرسه را در این  رسی تان رسی
 خصوص در جریان قرار دهید. 

کت کند یا  فالاطشان فرستاده یم شود، هر چند  این نامه برای همه ی دانش آموزان و رسپرستان شما در مصاحبه رسی
 خیر.

 

 پس از بازدید چه اتفاقر یم اوفتد؟
 به نوع بازرش ما ، با هم متفاوت یم باشد. در یک تصیمیم زمایز که بازید های ما تمام شود ، ما 

ی
خواهیم کرد. نتایج بستگ

نبر ما  توانید پیدا کنید. اطالعات در مورد اینکه بازرس مدرسه چه یم کند را یم  صفحه ی اینیر  
www.skolinspektionen.se  

 

http://www.skolinspektionen.se/

