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أعزايئ اآلباء،

فهرس املحتويات

هناك العديد من األشخاص يف املدرسة يشاركون يف
تطور طفلكم.

التعليم اإللزامي
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أدوات املدرسة

8

•معلم /معلمة الفصل ،املعلم /املعلمة املتخصصة،

اإلفطار الصحي
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•مدير /مديرة املدرسة ،السكرتري /السكرترية،

فرص املشاركةللوالدين يف املدرسة
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•األخصايئ /األخصائية االجتامعية ،امل ُ َر ِب /امل ُ َربية،

الدعم يف املنزل
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•حارس /حارسة املدرسة ،مدير/مديرة املدرسة،

مساعدة شخص واالتصال
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• ُعامل النظافة وغريهم الكثري.
كل هؤالء ينتمون إىل فريق املدرسة .وليك يتأقلم
طفلكم بشكل جيد يف املدرسة ويستطيع أن يتعلم
بنجاح ،فإنه يحتاج أيضً ا إىل مساعدتكم واهتاممكم.
وتجدون هنا بعض املعلومات حول األشياء العامة التي
يجب االنتباه لها يف املدرسة وحول كيفية دعم طفلكم.
فقط بالتعاون معكم ميكن
لطفلكم أن يصبح قويًا!
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الئحة املدرسة والسلوك
داخل املدرسة

ويُعد قانون التعليم يف والية نوردراين-فيستفالن هو
القاعدة األساسية للتعايش والتعليم املشرتك يف املدرسة.
ويوجد أيضً ا يف كل مدرسة لوائح مدرسية ُملزِمة .وتضم
هذه اللوائح ،ما يُسمح به وما هو ممنوع يف املدرسة
وكيفية تعامل من هم داخل املدرسة فيام بينهم.

التعليم اإللزامي
يُطبق التعليم اإللزامي يف والية نوردراين-
فيستفالن .وهذا يعني أنه يتعني عىل
األطفال الذين سيبلغون الستة أعوام حتى
 30سبتمرب املشاركة يف الحصص املدرسية.
ودامئًا ما تبدأ السنة الدراسية الجديدة يف
الصيف .يرتاد األطفال والشباب إحدى
املدارس عىل األقل ملدة عرش أعوام.
يف البداية ينتقلون من الصف األول إىل
الصف الرابع يف املدرسة االبتدائية.
وفيام بعد ،يلتحقون بالفصول من الفصل
الخامس حتى العارش يف إحدى املدارس
الثانوية.
وينتهي التعليم اإللزامي بنهاية السنة
الدراسية التي يُتم فيها طفلكم عامه الثامن
عرش .ومن ثم يتعني عليه االلتحاق إما
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بإحدى املدارس أو مدرسة مهنية أو أن يبدأ
تدريبًامهنيًا.

وترسي هذه اللوائح بشكل عام:

وكذلك يجب عىل طفلكم املشاركة يف جميع
الفعاليات املدرسية .خاصة

نحن نتعامل فيما بيننا باحترام ولطف وامتنان!

•حصص الرياضة والسباحة،

الفتيات والفتيان والنساء والرجال
جميعهم متساوون!

•حصة الرتبية الدينية /األخالق*،
•النزهات املدرسية وكذلك
•الرحالت املدرسية.
ت ُناقش يف حصص الرتبية الدينية/
األخالق ،األديان والقيم املوجودة يف
مجتمعنا .فالهدف هنا ليس تعليم
عقيدة مسيحية معينة.

يُق َبل الجميع كما هم!
يُحظر العنف الجسدي أو اللفظي .يمكننا سويًا
حل المشاكل والصراعات في هدوء.
تتلقون الالئحة املدرسية ملدرسة طفلكم عند التسجيل أو
لدى السكرتارية.
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اإلجازة املرضية /االعتذار
من املهم أن يذهب طفلكم يوم ًيا إىل املدرسة يف املوعد املحدد وأن
يشارك بشكل كامل يف حصته.
إذا كان طفلكم مريضً ا ،فريجى االتصال باملدرسة يف صباح اليوم نفسه
واإلبالغ عن مرضه .وعندما يتعاىف ،يرجى إعطاءه اعتذا ًرا مكتوبًا.
ميكن يف املناسبات الخاصة مثل األعياد الدينية أو الفعاليات الثقافية
تقديم طلب ُمسبَق إىل املدرسة للحصول عىل إجازة.
خطاب االعتذار إىل املدرسة

ابني /ابنتي ______________ (االسم)
مل تتمكن من الحضور إىل املدرسة يف
_______ (التاريخ)،
وذلك بسبب مرضه/مرضها.
أرجو قبول اعتذاري حول هذا األمر.
التوقيع

Tim
االسم

خطاب االعتذار إىل املدرسة
Mein Sohn / Meine
Tochter

nicht zur Schule

12. Juni
تاريخ

konnte am

kommen, weil er /
sie krank war.
Ich bitte Sie dies
zu entschuldigen
.
Susanne Meier

االتصال باملدرسة
Hallo! Mein Name ist Susanne .
.
Müller .
اسم امل ُعلم

Tim
االسم

Ich bin der Vater/die Mutter von

Er/Sie geht in die Klasse von Herrn/Frau
Mein Kind ist krank.
Wahrscheinlich kommt er / sie morgen / am
wieder in die Schule.

12. Juni
تاريخ

التوقيع

االتصال باملدرسة

مرح ًبا! اسمي ________.
أنا والد /والدة ______(االسم).
هو/هي ترتاد فصل األستاذ/األستاذة
______ (اسم امل ُعلم).
طلفي مريض.
سيعود /ستعود عىل األرجح مرة أخرى
إىل املدرسة غدًا /يف ____ (تاريخ).
شك ًرا جزيالً .إىل اللقاء.

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
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أدوات املدرسة

اإلفطار الصحي

يحتاج طفلكم يوم ًيا إىل لوازم مدرسية كاملة ومنظمة بعناية ،تُعبأ يف
شنطة مدرسية أو حقيبة ظهر مناسبة لعمره.

من املهم أن يتناول طفلكم إفطا ًرا صح ًيا يف املنزل ويف
املدرسة أثناء الفسحة حتى يستطيع أن يتعلّم بشكل جيد.

وتشمل:

ينبغي أن يحتوي هذا اإلفطار عىل سكريات ودهون قليلة.

ُعلبة /مقلمة
بداخلها قلم رصاص ،ومرباة ،وممحاة،
وأقالم ألوان ،وقلم حرب ،وحبّارة ،ومسطرة.
اسات وكُتب للمواد التي س ُتد َّرس يف هذا اليوم.
كُ َّر ٌ
ستعرفون من خالل جدول الحصص أي املواد ستُد َّرس ويف أي يوم.
انتبهوا إىل الواجبات املنزلية!
الفطور واملرشوب
ما يحتاجه طفلكم غري ذلك،
يتعني عىل معلمه/
معلمته إخباره به.

يمكن أن يكون
على الشكل التالي
املرشوبات مهمة!
األفضل أن تعطوا طفلكم :ماء ،أو عص ًريا طبيع ًيا ممزو ًجا
مباء ،أو شاي .يرجى عدم إعطاءه مرشوبات غازية مثل
الكوال أو الشاي املثلج.
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فرص املشاركة
للوالدين يف املدرسة
إن اآلباء مهمون للغاية داخل املدرسة! لذلك يُس ِعد إدارة
املدرسة تعاونكم ومشاركتكم ،حتى تساعدوا طفلكم يف
تطوره املدريس.
فيام ييل بعض املجاالت
اإلهتامم واإلرشاف عىل الواجبات املنزلية
كراسة الواجب املنزيل تحتوي عىل واجبات يتعني عىل
طفلكم االنتهاء منها يف املنزل وكذلك معلومات ورسائل
موجهة للوالدين .ميكن استخدام هذه الكراسة لتبادل
املعلومات بينكم وبني املعلمني .لذلك يرجى االطالع يوميًا
عىل هذه الكراسة.
ويُعد تبادل املعلومات شخص ًيا أو عن طريق
الهاتف مع املعلمني حول الجهود املدرسية وسلوكيات
مهم.
طفلكم وكذلك السامت الخاصة يف العائلة أم ًرا ً
ويُرجى كذلك اإلبالغ الفوري عن التغريات يف العنوان أو
الهاتف لدى سكرتارية املدرسة ،حتى يتمكن املعلمون
من الوصول إليكم أو التواصل معكم يف الحاالت الطارئة.

إن املدرسة تُعد مؤسسة دميقراطية ،حيث يُسمح لكم
باعتباركم اآلباء ،باملشاركة يف اتخاذ القرار والتصويت عىل
موضوعات متعددة.
ولذلك توجد اللجان التالية:
•مجلس اإلرشاف عىل الفصل:
ت ُع َرض موضوعات الفصل وت ُق َدم النصائح
•مجلس اإلرشاف عىل املدرسة:
ت ُع َرض موضوعات املدرسة وتُق َدم النصائح
•مؤمتر مدريس :هنا يتم اتخاذ قرارات شاملة وواسعة
النطاق حول املدرسة

ال تخجلوا في طلب الدعم من
المعلمين فيما تحتاجونه.
املشاركة يف الفعاليات املدرسية مثل
•االحتفاالت املدرسية،
مهم للغاية!
•اجتامع مجلس اآلباء يُعد ً
حيث تتلقون معلومات من املعلمني
حول التطور املدريس لطفلكم،

10

•ويتالقى اآلباء ومعلموا الفصول يف
لقاءات اآلباء ويناقشون موضوعات
وفعاليات مثل احتفاالت أو نزهات
الفصل.
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الدعم يف املنزل
نود أن نقدم لكم بعض االقرتاحات حول إمكانية دعم طفلكم
يف املنزل حتى يصبح ويظل قويًا يف املدرسة.
االهتامم باليوم الدرايس
اعطوا وقتًا لطفلكم وراقبوه عندما
تتحدثوا معه
ألقوا نظرة عىل الشنطة املدرسية،
ما إذا كانت جميع األدوات الخاصة
باليوم التايل معبأة بشكل كامل
ومنظم.
رافقوا طفلكم خالل املرحلة االبتدائية
يف طريقه إىل املدرسة.

?

أسئلة ممكنة
كيف كان اليوم؟
هل عليك واجبات منزلية؟
أي واجبات؟
هل هناك إرشادات من املعلم؟

واجبات منزلية

األنشطة الرتفيهية

نظم يف
اخلقوا روتي ًنا يوم ًيا ُم ً

تحدثوا والعبوا كث ًريا مع طفلكم ومارسوا
م ًعا أنشطة مناسبة للعمر ،مثل قراءة
كتاب بصوت عا ٍل قبل النوم ،أو زيارة
مكتبة ،أو الذهاب اىل املنتزه مع األطفال،
....

•أوقات محددة،
•ويف بيئة هادئة ومرتبة
(دون تلفاز أو هاتف)،
•تحققوا يوم ًيا من كراسة الواجب
املنزيل ،ملعرفة ما يجب القيام به وما
إذا كانت هناك رسائل مهمة فيها،
•ساعدوا طفلكم يف حل املشاكل،
دروسا خصوصية محتملة
•نظموا ً
(الدعم املايل من خالل أموال حزمة
التعليم واملشاركة
( ،)BUTانظر الصفحة )14
•تحصلون عىل مزيد من املساعدة من
خالل مراكز تقديم املشورة لشؤون
املدرسة والعائلة (انظر الصفحة )14
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ويُعد التعامل مع أطفال آخرين أم ًرا جي ًدا
لطفلكم .ميكنكم عىل سبيل املثال تسجيله
يف أحد األندية الرياضية أو املدارس
املوسيقية أو مدراس الرسم وما إىل ذلك
(.)BUT
انتبهوا إىل ألعاب الكمبيوتر واألفالم التي
تناسب العمر!
يحتاج طفلكم للنوم وقتًا طوي ًال
(أكرث من  8ساعات) ليك يكون جاه ًزا
للمدرسة يف الصباح.
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مساعدة شخص واالتصال
Integrationskarte

املؤسسات  ،املبادرات والعروض لألشخاص ذوي خلفيةالهجرة( باللغة األملانية ،اإلنكليزية
والعربية
www.kreis-steinfurt.de/integrationskarte

Sprachmittlerpool

تجمع وسيط اللغة يدعم األشخاص واملؤسسات ،عىل سبيل املثال مراكز الرعاية النهارية،
املدارس  ،املؤسسات التعليمية ،مراكز املشورة والهيئات من خالل خدمة الرتجمة.

www.kreis-steinfurt.de/sprachmittlerpool

مزيد من املعلومات
مركز التكامل البلدي منطقة شتاينفورت

Kommunalen Integrationszentrum Kreis Steinfurt
Telefon 02551 69-2730, Mail integration@kreis-steinfurt.de
www.kreis-steinfurt.de/integration

Regionale Schulberatungsstelle

ميكن للوالدين والتالميذ االتصال مبركز االستشارات املدرسية اإلقليمي ملنطقة شتاينفورت اذا
كان لديهم صعوبات او لديهم اي أسئلة تتعلق باملدرسة.

Regionale Schulberatungsstelle
Telefon 02551 69-1579, Mail rsb@kreis-steinfurt.de
www.kreis-steinfurt.de/schulberatungsstelle
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