مرشدو اآلباء
المدرسة

أولياء األمور األعزاء!
ُ
سحر في كل بداية„
“يكمن
ٌ
)ه�مان هيسه(
ي

ي شاب .تعتبر فترة الدراسة خبرة ً مطبوعةً في حياتنا
بكل تأكيد ضمن أهم األحداث في حياة أ ّ
ي الالحق وتُح ِدّدُ معالم
وتبقى أمد الدهر محفورة ً في ذكرياتنا .وهي تؤ ِث ّر على مسارنا الحيات ّ
مسيرتنا المهنية المستقبلية .
وحتى يتدبَّر طفلكم حاله على النحو األمثل في المدرسة ويستطيع التعلُّم بنجاح ،يحتا ُج إلى دعمكم
واهتمامكم بصورةٍ إضافية.
ي في دائرة هوكستر إلى أن يحظى أطفالُكم ببداي ٍة
ي في مركز االندماج المحل ّ
نتطلع أنا وموظف ّ
طيبة في المدرسة .نودُ من خالل هذا الكتيب الصغير تقديم الدعم والتوجيه لكم.
بعض المعلومات حول أشياءٍ عامة تجب مراعاتُها في المدرسة وكيف يتسنى لكم دع ُم
تجدون هنا
َ
طفلكم.
فقط باالشتراك معكم يمكن لطفلكم أن يكون قويًا!
مع أطيب التحيات القلبية

كالوس شوماخر
ت
هوكس�
مدير دائرة

ام
التعليم اإللز ي

§

ف
ُ
ن
يع� أنه ي ن
يتع� عىل األطفال الذين
ام ي� والية نوردراين-فيستفالنف .وهذا ي
يطبق التعليم اإللز ي
ت
سبتم� المشاركة ي� الحصص المدرسية .
سيبلغون الستة أعوام ح� 30
ب
ً
ودائما ما تبدأ السنة الدراسية الجديدة ف ي� الصيف .يرتاد األطفال والشباب إحدى المدارس عىل
ش
األقل لمدة ع� أعوام .
ف
ف
ي� البداية ينتقلون من الصف األول إىل الصف الرابع ي� المدرسة االبتدائية.
ش ف
ت
وفيما بعد ،يلتحقون بالفصول من الفصل الخامس ح� العا� ي� إحدى المدارس الثانوية.
ع� .ومن ثم ي ن
ال� ُيتم فيها طفلكم عامه الثامن ش
ت
يتع�
ي
ام بنهاية السنة الدراسية ي
وينته التعليم اإللز ي
ً
ً
عليه االلتحاق إما بإحدى المدارس أو مدرسة مهنية أو أن يبدأ تدريبا مهنيا.
ف
وكذلك يجب عىل طفلكم المشاركة ي� جميع الفعاليات المدرسية.
خاصة
حصص الرياضة والسباحة،
حصة ت
ال�بية الدينية /فلسفة عملية*،
نز
ال�هات المدرسية وكذلك
الرحالت المدرسية.
ف
* ُتناقش ف� حصص ت
ال�بية الدينية /فلسفة عملية  ،األديان والقيم الموجودة ي� مجتمعنا .فالهدف *هنا ليس تعليم عقيدة مسيحية معينة .
ي

الئحة المدرسة والسلوك
داخل المدرسة
ت ف
ف
ُ
المش�ك ي�
ويعد قانون التعليم ً ي� والية نوردراين-فيستفالن هو القاعدة األساسية للتعايش والتعليم
أيضا ف ي� كل مدرسة لوائح مدرسية ُم ِلزمة .وتضم هذه اللوائح ،ما ُيسمح به وما هو
المدرسة .ويوجد
ف
ممنوع ي� المدرسة وكيفية تعامل من هم داخل المدرسة فيما بينهم.
وترسي هذه اللوائح بشكل عام:
نحن نتعامل فيما بيننا ت
باح�ام ولطف وامتنان!
الفتيات والفتيان والنساء والرجال جميعهم متساوون!
ُي َ
قبل الجميع كما هم!
ف
ً
ظ
ُيحظر العنف الجسدي أو
اللف� .يمكننا سويا حل المشاكل والرصاعات ي� هدوء.
ي
تتلقون الالئحة المدرسية لمدرسة طفلكم عند التسجيل أو لدى السكرتارية.
ف
ف
هناك العديد من األشخاص ي� المدرسة يشاركون ي� تطور طفلكم.
وهم:
معلم /معلمة الفصل ،المعلم /المعلمة المتخصصة
السكرت�ة
السكرت�/
مدير /مديرة المدرسة،
ي
ي
ئ
الم َر�ُ /
األخصا� /األخصائية االجتماعيةُ ،
الم َربية
ِب ي
ي
حارس /حارسة المدرسة ،مدبر /مدبرة المدرسة
ُ
الكث�
وغ�هم
ي
عمال النظافة ي
كل هؤالء ينتمون إىل فريق المدرسة.

اإلجازة المرضية/
االعتذار
ف
ف
من المهم أن يذهب طفلكم ً
يوميا إىل المدرسة ي� الموعد المحدد وأن يشارك بشكل كامل ي� حصته

ً
مريضا ،يف� ج� االتصال بالمدرسة ف ي� صباح اليوم نفسه واإلبالغ عن مرضه .وعندما
إذا كان طفلكم
ف
ً
ً
يتعا� ،ج
مكتوبا .
اعتذارا
ير� إعطاءه

يمكن ف� المناسبات الخاصة مثل األعياد الدينية أو الفعاليات الثقافية تقديم طلب ُم َ
سبق إىل المدرسة
ي
للحصول عىل إجازة .

خطاب االعتذار إلى المدرسة
االتصال بالمدرسة
ابني /ابنتي
_____ )االسم(
لم تتمكن من الحضور إلى المدرسة في
______)التاريخ(,
وذلك بسبب مرضه/مرضها.
أرجو قبول اعتذاري حول هذا األمر.
التوقيع
______

مرحبًا !
اسمي ___.
والدة  /أنا والد___.
هو/هي ترتاد فصل األستاذ/األستاذة
______ )اسم ال ُمعلم(.
طلفي مريض.
سيعود /ستعود على األرجح مرة أخرى إلى
/المدرسة غدًا
______)اسم ال ُمعلم(.
شكرا جزيالً .
ً
إلى اللقاء.

أدوات المدرسة
ُ ف
يحتاج طفلكم ً
يوميا إىل لوازم مدرسية كاملة ومنظمة بعناية ،تعبأ ي� شنطة مدرسية أو حقيبة ظهر
مناسبة لعمره
وتشمل:
ُ
علبة /مقلمة
وم�اة ،وممحاة
،بداخلها قلم رصاص ،ب
ح�ّ ،
وحبارة ،ومسطرة.
وقلم ألوان ،وقلم ب
ٌ ُ
ُ
ف
ست َّ
ُ َّ
ت
درس ي� هذا اليوم.
ال�
كراسات وكتب للمواد ي
ستعرفون من خالل جدول الحصص
ُ
ست َّ
درس
أي المواد
ف
 �.أي يوم
ي
ن
ز
انتبهوا إىل الواجبات الم�لية!
الفطار ش
وم�وب.
ّ
ّ
غ� ذلك ،ي ن
يتع� عليه إخبار معلمه /معلمته به.
ما يحتاجه طفلكم ي

			

الصح
اإلفطار
ي
ف
ً ف
ً
نز
و� المدرسة أثناء الفسحة
من المهم أن يتناول ّطفلكم إفطارا صحيا ي� الم�ل ي
ت
ح� يستطيع أن يتعلم بشكل جيد.
غ
ينب� أن يحتوي هذا اإلفطار عىل سكريات ودهون قليلة.
ي
يل:
يمكن أن يكون كما ي
ش
الم�وبات مهمة! األفضل أن تعطوا طفلكم:
ً
ً
ً
عص�ا طبيعيا ممزوجا بماء ،أو شاي.
ماء ،أو
ي
ير� عدم إعطاءه ش
ج
م�وبات غازية مثل الكوال أو الشاي المثلج.

فرص المشاركة
للوالدين في المدرسة
ُ
سعد إدارة المدرسة تعاونكم .ومشاركتكم،
إن اآلباء مهمون
للغاية داخل المدرسة! لذلك ي ِ
ف
المدرس
تطوره
�
طفلكم
حتىتساعدوا
ي
ي
ف
يل بعض المجاالت:
ي� ما ي
واإل�اف عىل الواجبات ن ز
ش
الم�لية
المساعدة

كراسة الواجب ن
يتع� عىل طفلكم االنتهاء منها ف� ن ز
الم�زل تحتوي عىل واجبات ي ن
		
الم�ل
ي
ي
وكذلك معلومات ورسائل موجهة للوالدين .يمكن استخدام هذه الكراسة لتبادل المعلومات بينكم
ير� االطالع ً
ين
ين
المعلم� .لذلك ج
يوميا عىل هذه الكراسة
وب�
ُ
ً
ين
المعلم� حول الجهود المدرسية
شخصيا أو عن طريق الهاتف مع
ويعد تبادل المعلومات
ُ
ف
ً
ً
وسلوكيات طفلكم وكذلك السمات الخاصة ي� العائلة أمرا مهما .وي ج
ر� كذلك اإلبالغ الفوري عن
التغ�ات ف� العنوان أو الهاتف لدى سكرتارية المدرسة ،ت
ح� يتمكن المعلمون من الوصول إليكم أو
ي
ي
ف
التواصل معكم ي� الحاالت الطارئة
ف
المشاركة ي� الفعاليات المدرسية مثل
االحتفاالت المدرسية،
واجتماع مجلس اآلباء ُيعد ً
ين
المعلم� حول التطور
مهما للغاية! حيث تتلقون معلومات من
المدرس لطفلكم،
ف
يق
ويتال� اآلباء ومعلمو الفصول ي� لقاءات اآلباء ويناقشون موضوعات وفعاليات مثل
احتفاالت أو نزهات الفصل.
ف
ين
المعلم� فيما تحتاجونه.
ال تخجلوا ي� طلب الدعم من

ُ
ف
إن المدرسة تعد مؤسسة ديمقراطية ،حيث ُيسمح لكم باعتباركم اآلباء ،بالمشاركة ي� اتخاذ القرار
والتصويت عىل موضوعات متعددة .ولذلك توجد اللجان التالية:
مجلس ش
اإل�اف عىل الفصل
ُ َ
ُ)ت َ
عرض موضوعات الفصل وتقدم النصائح(
مجلس ش
اإل�اف عىل المدرسة
ُ َ
ُ)ت َ
عرض موضوعات المدرسة وتقدم النصائح(
مدرس
مؤتمر
ي
)هنا يتم اتخاذ قرارات شاملة وواسعة النطاق حول المدرسة(

الدعم في المنزل
ً ف
نود أن نقدم لكم بعض ت
االق�احات حول إمكانية دعم طفلكم ف� ن ز
الم�ل ت
قويا ي�
ح� يصبح ويظل
ي
المدرسة.
اس:
االهتمام باليوم الدر ي
ً
اعطوا وقتا لطفلكم وراقبوه عندما تتحدثوا معه.
أسئلة ممكنة:
كيف كان اليوم?
هل عليك واجبات ن ز
م�لية؟ أي واجبات?
هل هناك إرشادات من المعلم?
التال معبأة بشكلS
ألقوا نظرة عىل الشنطة المدرسية ،ما إذا كانت جميع األدوات الخاصة باليوم
ي
كامل ومنظم
ف
رافقوا طفلكم خالل المرحلة االبتدائية ي� طريقه إىل المدرسة.
واجبات نز
م�لية:
ً
ً ُ ً ف
اخلقوا روتينا يوميا منظما ي�
أوقات محددة،
ف
و� بيئة هادئة ومرتبة (دون تلفاز أو هاتف(،
ي
ن
ً
زل ،لمعرفة ما يجب القيام به وما إذا كانت
تحققوا يوميا من كراسة الواجب الم� ي
هناك رسائل مهمة فيها،
ف
ساعدوا طفلكم ي� حل المشاكل،
ً
المال من خالل أموال حزمة التعليم والمشاركة (
دروسا خصوصية محتملة (الدعم
نظموا
ي
),BUTانظر الصفحة التالية
تحصلون عىل مزيد من المساعدة من خالل مراكز تقديم المشورة لشؤون المدرسة
.والعائلة

		

األنشطة ت
ال�فيهية:
ً
تحدثوا والعبوا ي ً
عال
كث�ا مع طفلكم ومارسوا معا أنشطة مناسبة للعمر ،مثل قراءة كتاب بصوت ٍ
ماله األطفال.... ،
حول الذهاب إىل النوم ،أو زيارة مكتبة ،أو
ي
ف
ً
ُ
ويعد التعامل مع أطفال آخرين ً
جيدا لطفلكم .يمكنكم عىل سبيل المثال تسجيله ي� أحد األندية
أمرا
الرياضية أو المدارس الموسيقية أو مدراس الرسم وما إىل ذلك حزمة التعليم والمشاركة
ت
ال� تناسب العمر!
انتبهوا إىل ألعاب الكمبيوتر
واألفالمث ي
ً
ً
ف
ً
لك يكون جاهزا للمدرسة ي� الصباح.
ساعات)
8
من
(أك�
طويال
يحتاج طفلكم للنوم وقتا
ي

المساعدة وجهات االتصال

مواعيد السكرتاريه:
ين
من  ٨:٠٠صباحا ت
ح�  ١٢:٠٠ظهرا يوما
اإلثن� األربعاء.
ومن الساعه  ١٢:٠٠ت
ح�  ١٦:٠٠يوما الخميس والثالثاء.
ومن الساعه  ٨:٠٠صباحا ت
ح�  ١١:٣٠ظهرا من يوم الجمعه.
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