2021. 6. 28.

소식 - 2020 가을학기 등록 및 수업료 납부 알림/ Information inför höstterminen 2020

공지사항

by info.admin

on Aug 21, 2020

가을학기등록과수업료납부등에관한알림
1.

2020년8월22일토요일에가을학기를시작합니다.
아동반(시내/바다/구름/하늘/화성/미리내/온누리반)
1교시10:00 ~ 10:40
2교시10:50 ~ 11:30
3교시11:40 ~ 12:20
일반(Nybörjare 1/2, medelnivå)
1교시10:15 ~ 10:55
2교시11:05 ~ 11:45
3교시11:55 ~ 12:35

교사와학생이안전하고즐거움속에서수업을하기위하여지켜야할사항.
1) 스웨덴질병본부의지침에따라거리두기
2) 아프면집에서쉬기
3) 손자주씻고,손소독제사용하기
4) 학부모님들의 교실참관 수업 자제
5) 학부모대기실 이용인원 제한
6) 점심시간 폐지
7) 아동 반과 일반 학급의 등교 시간에 간격을 두어서 등교시간의 혼잡을 피함
3.
수업료 납부에 관한 사항
1) 수업료납부처: Bankgiro 198-5126, Koreanska Skolans förening
2) 수업료납부시,꼭학생이름을써주세요
3) 수업료납부기간: 2020년8월20일
4) 수업료
아동반(시내/바다/구름/하늘/화성/미리내/온누리반): 학생1인당1200 SEK
일반학급(새내기1/2반,초급/중급/고급반) : 학생1인당1300 SEK
가정당2명의경우,총액에서100 SEK 할인
가정당3명의경우,총액에서300 SEK 할인
감사합니다.
재스웨덴한국학교교장최보령드림
2.

Informationer angånde höstterminen 2020 och betalningen
1.

Höstterminen 2020 börjar 22:a augusti lördag
Klass Bäck/Hav/Moln/Himmel/Mars/Galax/Världen
Första lektion 10:00 ~ 10:40
Andra lection 10:50 ~ 11:30
Sista lection 11:40 ~ 12:20
KlassNybörjare 1/2, Medelnivå
Första lektion 10:15 ~ 10:55
Andra lection 11:05 ~ 11:45
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Sista lection 11:55 ~ 12:35
2.

3.

Några reglerer vi (läraren och elever) mäste följa för att kunna ha lektioner riskfritt.
1) Distansera med andra männskor, då svensk folkhälsomyndighelen också sa att
distansera med minst 2 meter
2) Stanna hemma om du känner dig sjuk
3) Tvätta dina händer ofta, minst 30 sekunder. Använd gärna handsprit
4) Vi låter inte föraldrarna vara inne med deras barn I klassrummet långre
5) Begränsning på föräldrar som stannar I väntrummet
6) Avskaffarlunchtiden
7) Unviker trängsel på morgonen genom att ha mellanrum för tider elever
kommer
8) Barnen kan ha med sig lite fika för att äta under rasten. (helst frukter om möjligt,
ge barnen bestick för att inte äta med händer.)
Informationen om undervisningsavgift
1) Betalningssätt: Terminsavgiften betalas till Bankgiro 198-5126, Koreanska
Skolans förening
V.g. ange detagarens namn som referens vid betalning
2) Betalningstid: till 20:a augusti 2020
3) Terminsavgift för HT 2020
Barnklass(Bäck/Hav/Moln/Himmel/Mars/Galax/Världen) : 1200 SEK
Allmänklass(Nybörjare 1/2, Medelnivå, Avanceradniva) :1300 SEK
2 personer från 1 familj :100 SEK rabatt från den totala summan
3 personer från 1 familj :300 SEK rabatt från den totala summan

Koreanska Skolan
Rektor Julia Choi
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