ضاباللغات التالية:
فر أي ً
متو ٌ
انية،
نجية ،البولندية ،الروم
كردية الكر م
��يطالية ،ال
انية،
ارسية ،اليون
لف
��نجليزي ة ،ا
العربي ة،
وسية ،التركي ة
الر
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ليا
ويستفا
شما الراين
ية ل
��
النظامالمدرسيفي

��ال الذينيكملونحتىيوم 30سبتمبر
���لزامي! – جميع ا
التعل
صبحون في
6سنوات من العمر،ي
������لزام ال مدرسي.
نفس الع
1أغسطس من
���لزامي)
(المادة 35من قانون التعليم -بداية التعل

تنبيه!
سجيل في
يمكن الت
المدرسةبناء على
طلب!

تى
���د ح
تاريخ
30سبتمبر؟
���دبعد 30
تاريخ
سبتمبر؟

فيسن التعليم
�لزامي!
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ئية
أنواع المدارس ا�تدا
المدرسة االبتدائية:
 تشمل الفصول من  1ى
حت .4
 االختيار ن
بي:
 مدرسة ابتدائية أهلية مدرسة ابتدائية تتبع طائفة دينية (إنجيلية أو كاثوليكية)ن
المتفوقي (بالفصول من )10 - 1
 مدرسةن ن
وف نفس الوقت إلزام.
 االلتحاق بالمدرسة هو إىل حد بعيد مجان
ن
 ويمكنكم باعتباركم الوالدين اختيار نوع المدرسة االبتدائية ى
الت ترغبون ف تسجيل
طفلكم بها .وتقبل المدرسة األطفال عند توافر أماكن شاغرة كافية بها.
 وتشمل الحصص المدرسية عادة مادة اللغة األلمانية والرياضيات والطبيعة والفن
ى
ن
اإلنجليية والرياضة.
والموسيق واللغة
 تقديرات (عالمات) الشهادات نف ألمانيا ه:
ً
 - 1جيد جدا
 - 2جيد
 - 3مقبول
 - 4كاف
 - 5ضعيف
 – 6غيركاف
ً
ُ
ن
ن
ن
األولي (وأحيانا الثالثة) أعوام األوىل تقديرات للتالميذ.
ال تمنح ف
العامي
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عروضالدوام الكامل وعروضالرعايةبالمدارس
المفتوح ةبدوام كامل ()OGS
المدرسة







ُتقدم الرعاية لطفلكم ى
حت بعد الظهية.
حت الساعة  ، 16وعىل أقل تقدير ى
حت الجمعة من الساعة  8ى
اإلثني ى
ن
حت
عادة من
الساعة .15
يجب عىل طفلكم البقاء أثناء العام المدرس نف المدرسة ى
حت الساعة . 16
وال يمكنك الحصول عىل مكان بالمدرسة إال نف حال توافر مكان شاغر بالمدرسة.
ى
ويتلق طفلكم وجبة الغداء .ويجب عليكم دفع الرسوم المستحقة عىل الوالدين مقابل
هذا.
تخيكم المدرسة االبتدائية بمدى إمكانية أن يلتحق طفلكم بالمدرسة المفتوحة
وسوف ر
بدوام كامل.

المدرسة منثمانيةحتىالواحدة ()1 - 8
 أوقات العمل وضمان الرعاية منالمدرسة:
هرا
8صبا ًحا حتى  13ظ ً
كن لطفلكم أيضا العودة إلى المنزلقبل هذا الموعد.
 يم
تحقة على الوالدين .
لمس
لرسوم ا
ليكمدفع ا
 يجب ع
افر مكان شاغربالمدرسة.
� يمكنكم الحصول على مكانبال مدرسة��ي حالتو

8

الدروس باللغة األم للطفل ()HSU

��ميذ الذيننشأوافي
فل ( ) HSUهو عرض مقدم للتلميذات و
��م للط
للغة
 الدروسبا
محيطثنائي اللغة.
طفل ( )HSUحاليًاباللغات �لباني ة،
للغة�� لل
فر الدروسبا
 وفي دائرةفيرزنتتو
انية،
وسية��،ب
الية ،الر
انية،ا�يطالي ة ،البولندية ،البرتغ
ارسية ،اليون
لف
لدارية ،ا
العربي ة ،ا
التركية.
فةفي دائرةفيرزن.
 وتُقدم الدروسبعد الظهيرةفي مدارس مختل

طفل ()HSU
��لل
للغة م
يل فيالدروسبا
تسج
ال
سجيل.
فل ( )HSUعن طريقاستمارةت
��للط
تسجيلطفلمك في الدروسباللغة ا
يمكنكم
 وتحصلون علىاستمارة من مدرسةطفلكم.
ضا.
 ويجب عليكمتسليما�ستمارة هناك أي ً
 ويتم التسجيلللعام الدراسي المقبل دائ ًما حتىن هاية مارس من كل عام.
���ائي ة ،ولمدة عام مدرسي
��لتحاقبالمدرسة
التسجيل على كاملفترة
 ويسري
واحد���قل.
ويمكنتنزيلاستمارة  HSUعبرا�نترنت من هنا:
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المستوىاللغوي
ثبات
طور اللغوي وإ
الت
فة مدى
فة اللغةا�لمانية هيشرط م ه ٌملبدايةناجحةفي المدرسة .و هناك إمكانيتانلمعر
معر
�
فلكم من التحدثباللغةا�لماني ةبشكل كاف:
كن ط
تم
قينبحضانات الرعاية النهارية (رياض��ال) :توثيق التعليم
����ال الملتح
النس
 ب
انية .ويحصل
��لم
للغة
فلفيتعلم ا
التقدم الذييحرزه كل ط
يتمتسجيل اهتمامات ومدى
فقًا له طوالفترة التحاقهبحضانة الرعاي ة
فلكم علىتوثيق التعليم ويظل هذا التوثيق مرا
ط
الن هارية.
يمكنكم أنتحضروا معكم الجزء الحالي الخاصبتوثيق
إن كانت لديكمالرغبةفي هذا،
فلكمفي المدرسة .ويُرسل هذا التوثيقبعد ذلك إلى
التعليمل�ط�ع علي ه عندفحصتسجيل ط
ائية.
بتد
����
الم
لطفلكم
لشباب وكذلك المدرسةفيتقديم الدعم
���� وا
لرعاية الصحية
وبهذاتساعدقسم ا
فضل.
بشكل أ
تقونبحضانة رعاية
��ال الذين�يلتحقونبحضان ة رعاي ةنهارية أو الذينيلح
 أما ا
لفين )4
للغة (د
تبار ا
ثيق التعليم :اخ
افقوا علىتو
ن هاري ةلكن والدي هملميو
لقون الرعايةفيالمنزل دعوة
لقى والديجميع��ال الذينبلغوا من العمر 4سنوات ويت
يت
لق ون هذه الدعوةبالبريد.
للخض��ختبار اللغة .ويت
ن
ن
فينبغ عليه االلتحاق بحضانة
إن كان طفلكم ال يتحدث اللغة األلمانية بالقدر الكاف
حت بداية المدرسة .ويمكنه هناك أن يحصل أيضا  -عند ن
الرعاية النهارية ى
الضورة  -عىل
دروس إضافية لتعلم اللغة األلمانية.
لفين )4
للغة (د
طفلكمفي اختبارتحديد مستوى ا
اعتباركم والدينبمشاركة
إنلمتعتنواب
الية.
فيجب علميكتوقعدفع غرا مة م
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عا مان قبل�لتحاقبالمدرسة

الدين
� للو
��� ي
الملتق

َمن؟
 مديرية إدارة المدارس.
ل َمن؟
����ي عمر 4سنوات)
فال همبالمدرسةبعد عامين( .ا
تحق أط
 الوالدان الذينيل
متى؟
لبريد.
ابيةبا
لقي دعوة كت
 بعدت
لماذا؟
تقديمالمشورةللوالدين عن:
 إمكانيات الدعمحتىبدايةالمدرسة
ي في حضانات الرعاية الن هاري ة
 الدعم التعلي م
���لتحاقبال مدرس ة
 م
�����ائية والعروض
 الم
 تحديدمستوى اللغة والدعم اللغوي
لشركاء
 التعاون مع ا

11

عام واحدقبل�لتحاقبالمدرسة

الطريقنحوالمدرس ة
أغسطس -يوليو
فحص
الدخولإلىالمدرس ة

سبتمبر/أكتوبر
تقيات إع�ية
مل
المفتوح"
"يومالباب

بتمبر  /أكتوبر
أغسطس /س
خطابٌ
منالمدينةا/لدائرة

نوفمبر
تسجيل بالمدرسة
ال

يناير -مايو
تأكيد
المكا بالمدرسة
ن
المفتوحةبدوام كامل
/المدرسة
OGS

أغسطس
حاق بالمدرسة
���ت
ي

أبريل -يوليو
منتدياتمعلوماتالوالدين
المدرسةا�بتدائية

أبريل -يونية
��تحاق
بالمدرسةالجديدة
تعاون
(ال
بينحضانة الرعايةالنهارية
والمدرسة)
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عام واحدقبل�لتحاقبالمدرسة

ستمبر /أكتوبر:
أغسطس /ب

/الدائرة
لدين/خطاب من المدينة
خطابالوا
 من مديرية إدارة المدارس.
التسجيل.
تشرح إجراءات
ائية و
بتد
 تذكر مواعيد التسجيلفيالمدرسةا�
ائية.
����
المفتوحبالمدار
 معلومات عنيوم الباب
����ميللوالدين (عامواحد قبل�لتحاقبالمدرسة).
تق
 دعوةلحضور المل

����
الملتقى
للوالدين

معلومات عن:
 أنواعالمدارس وأشكال المدارس
التسجيلبال مدرس ة
بتدائي ة
المفتوحبالمدارسا�
 يوم الباب
لقبول
 إجراءات ا
 ف���لتحاقبالمدرسة
 عروض التعليم والرعايةبالمدارس
 مشاركة الوالدين
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عام واحدقبل�لتحاقبالمدرسة

بر/نوفمبر:
أكتو

�تدائية
لباالمفتوحبالمدارسب
ب
يوم ا
المدرسية.
لقاعات والحياة
لمين وا
 التعرف على ال مدرسة والمع
��نترنت أو
لرعاية الن هاري ة أوفي الجريدة المحلي ة أوفي
 تجدون المواعيدفي حضانة ا
في خطاب مديرية إدارةالمدارس.
لرعاية.
ليم وا
 التعريفبالمن اهجالمدرسية وعروض التع

���المدرسة
صائح
ن
 القرب المكاني والطريق إلىالمدرسة
 الحاجة إلى عرض مابعد الظهيرة أو اليوم الكامل
 المنهج التربوي
 الم ذهب/الدين
 العروض والمحاور
للعب
����صدقاء��ء ا
 اختيار م
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عام واحدقبل�لتحاقبالمدرسة

نوفمبر:

بالمدرسة
التسجيل
�����لزام ال مدرسيبالعام
��ا
تسجيل جميع ا
نوفمبر يجب أنيكونقدتم
 حتى 15
ال مدرسيالمقبل.
ائية ،كماتوجدفي الجريدة المحلي ة
بتد
��
التسجيل لدى المدرسة
 يمكن السؤال عنمواعيد
ومديرية إدارة المدارس.
لفعل.فمنيقرر
يعني أن هقدتمقبولطفلكمبالمدرسةبا
ائية�
بتد
التسجيلفي ال مدرس ة ا�
القبولفي المدرسةفع ً
� هو مديرة أو مدير المدرسةبعد انت هاء إجراءات التسجيل.

بالمدرس ة
����
ابلة ا
مق
معكم في التسجيل.
 نرجو إحضارطفلكم
لطفلكم ومدى قدرة
�� المقابلة يتم النظر إلى النمو العام
ى تحدث اللغة�لمانية.
طفلكم عل
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عام واحدقبل�لتحاقبالمدرسة

يوليو:
أغسطس -

بالمدرس ة
����
فحص ا
متى؟
 معبلوغطفلكم 6سنواتتقريبًا.
منيمكنه المشاركة؟
 جميع��ال الذينيكملونحتىيوم 30سبتمبر
6سنوات من العمر.
أين؟
 لدى مكتب الصحةفي دائرة فيرزن ،العنوان:
.Viersen

Rathausmarkt 3, 41747

لماذا؟
 لمعرفة ما إن كانطفلكمبصح ةجيدةلكي يذهبإلى المدرسة أم أنه�يزالبحاج ة
لمساعدة.
إلى ا
لفحص:
نرجو أنتحضروا معكم خ�ل ا
 خطابف���لتحاقبالمدرسة
 النموذج مملوء البيانات (البيانات اختياري ة)
��ال
لفحص ا
�����
دف
 ال
لقاحات
 دفتر ال
توفره.
��ال،عند
ثيق التعليم من رياض ا
 ملفتو
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بالمدرسة
����
مسار فحص ا
الجزء
الثاني

����ول
���
→ ممرضة ا

→طبيبة األطفال

كية
لقدرات الحر
فحص ا
لدقيقة والعامة
ا

كية البصرية
فحص الحر
���اك
لقراءة
في ا
البصري

لسمع والبصر
اختبار ا

���اد
واجباتعن فهم
كية
والكميات والحر
لقراءة
البصرية في ا
��نتباه

لقدرة
تقييمالفهم اللغوي وا
��حظة
على

لقاحات
فحص حالة ال

لفحص الجسدي
ا

مراجعة النموذج

لفحوصات
قشةنتائج ا
منا

17

��دة
��لتحاقبالمدرسة لمدة عام إ�
� يجوزتأخير��الفي سن �لزامالمدرسي عن
�بابصحيةقوية.
تقريريق دمه طبيبالمدرسة.
 ومنيق رر ه ذا هي إدارة المدرسة علىأساس

الدين
بناعلى طلب الو
التسجيلفيالمدرسة ء
فال الذين ُولدوابعد الموعد الن هائي
ضا على ا�ط
 يُطبقفحص ا�لتحاقبالمدرسة أي ً
ويرغب والداهم في إلحاق همبال مدرسةبشكل مبكر.
فلكم أو ً
�في المدرسةا�بتدائية المطلوبة.بعد هايُجرىفحصلدى مكتب
 نرجوتسجيل ط
ئرفيرزن.
حة في دا ة
الص
فل من عدمهيقع دائ ًمافييد المدرسة ا�بتدائية التي
لقرار ا�خيربشأنقبول الط
 لكن ا
��لتحاقب ها.
يرغب ف
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فلكمفيسن المدرسة؟
هل جئتم حديثًا إلى ألمانيا وط
بتسجيل
ائية
بتد
��
ئية المطلوبة.تقوم المدرسة
بتدا
��
طفلكمفي المدرسة
 نرجوتسجيل
طفلكم في مكتبالصحة.
لفحص�لتحاقبالمدرسة.
لغكم مكتبالصحةبموعد
 يب

التربويالخاص
الدعم
ليكم التحدث إلى حضان ة
تربوي خاصفع
فلكمبحاجة إلى دعم
تقدون أن ط
 إن كنتمتع
لرعاية النهارية أو غيرها من الج هات التيتقومبرعاي ةطفلكم وتعرفه (مثلطبيب
ا
��الالخ).
ا
فحص مدى
فلكم ل
 كمايمكنكم أنتقدموا طلبًا لدى المدرسة ا�بتدائية التيتُسج ُلفي ها ط
لسمع/الرؤية أو عند
سبيل المثالفي التعلم ،ا
طفلإلى دعمتربوي خاص(على
حاجة ال
اقة جسدية).
وجود إع
 يمكن أن يُقدم الدعم التربوي الخاصفي المدرسة ا�بتدائية أوفي مدرسة لذوي
�حتياجات الخاصة.
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���لتحاقبال مدرسة
ع

ربيع:
ال

درسالمفتوحةبدوام
بشأن المكانبالمدرسة والم ة
الموافقة/الرفض
كامل
انية حصولطفلهم على مكانبالمدرسة أو
بيعبإمك
 تخبر المدرسة الوالدينفي الر
مفتوحةبدوام كامل من عدمه.
المدرسة ال
نفس ها أو
طفلفي المدرسة
سبيل المثال وجود إخوة وأخواتلل
القبول على
 ومن معايير
مسافة الطريقنحو المدرسة.
لمشورة عن مايمكن عمله.
تقدملكم إدارةالمدرسة ا
لرفض
 وفي حال ا

تسجيلطفلمك في الموعد المناسب!
 نرجو
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���لتحاقبال مدرسة
ع

ربيع:
ال

ئية
دين في المدارس ا�تدا
أمسيات معلوماتالوال
لفرصةللتعرف علىالمدرسة والمعلمين.
 استغل ا
عرفون:
 وفي هات
طفلكمبشكلفردي.
 كيفيمكن دعم
 كيفتعملالمدرسة.
يمكنكم طرحأسئلتكم التي ما زالت مفتوحة دونإجابة.

ئية
����بالمدرسة ا�تدا

جديدفي آخر عام فيرياض��ال.
����ائية ال ة
���ب مدرست ه
 يلتحق ا
لف ة من اليوم
��� مواقف مخت
��ول.ويش اهد ا
فصل
ريبيفي ال
 اليوم التج
���.
لمستقبل من التلميذات وا
تعرفون على زم�ئمه في ا
ال مدرسي وي
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يم والمشارك ة
التعل
باقة
تمكينمن المشاركة"
"ال
هلتحصل على:
 إعانة البطالة منالنوع (،)Hartz IV
لسكن،
 إعانة ا
����بناء،
وفق قانون إعانات طالبي اللجوء
 إعانات
تماعية
 إعانة إج
����؟
فل واحد ع
ولديكم ط
لشباب.
����ال وا
لمساعدات الجدي
يمكنكم حين هاطلب الحصول على ا

ديالطلب
تقم
تماعية → مركز
��انةا�ج
 الحا ��والحاصلون على معونة البطالة  IIأو
ئرفيرزن
التوظيفبدا ة
بناء أو
�����
 الحاصلون على إعانة اجتماعية أو إعانة سكن أو
ئرفيرزن
قانون إعانات طالبي اللجوء → إدارة دا ة
توفرفي مركز التوظيف أو إدارة الدائرة.
��تمارات م ة
لر��ال مدرسي ة
لقصيرة
 الر��ا
الرحالتواالقصية
المشاركة
لقصيرة و��� ال مدرسي ة �طفال الملتحق ة
��� ا
اليف
يمكن تحمل تك
المدرسية
والرحالت
قافية
الث
لجيلطفلكم.
بالمدارس.لكنيجب عليكمدفع مصروف اب

�����
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المدرسية
للوازم
 ا
كتابة
سية ،الزي الرياضي ،أدوات ال
الحقيبة المدر
للحصول على اللوازم ال مدرسي ة (
تى  1أغسطسعلى معونة قدرها 100يورووفي 1
لرسم)تحصلون ح
الحساب وا
و
فبراير على 50يورو.
��� („)“Schokoticket
 تنقل ا
��� الذينيحتاجون إلى الذهاب إلى أقرب
تقال التلميذات وا
اليف ان
يتمتحملتك
لقطار.
فلة أو ا
مدرسة لهمباستخدام الح ا
 دعم التعليم ("الدروس الخصوصية")
لفصل التالي،
اليةفي ا
����إلى المرحلة الت
لفصل ،مثل
إن كانتحقيق الهدف من ا
فل على دروس خصوصي ة
ضا للخطرفيمكنفي حا�ت استثنائي ة حصول الط
ُمعر ً
خارج المدرسة .لكن ا�ولويةتكون دائ ًما للعروض المجانية للمدرسة .وتحتاج إلى
صوصية.
إفادة منالمدرسةللحصول على الدروس الخ
��البعد
 � وةالغداءفي المدارس وحضانات الرعاي ة الن هاري ة ومراكز رعاي ة ا
المدرسة
فع النقود إلى مقدم الخدمة مباشرة.
يتمتحملتكاليف الغداء المشتركفي المدرسة.تُد
ثقافية وا�جتماعي ة
لمشاركة ال
 ا
لكم من زيارة
ن طف
لش هرحتىيتمك
مبلغيصل إلى 15يوور في ا
يمكنكم الحصول على
فع المبلغ عادة
فال ا�خرين .ويُد
فراغ مع ا�ط
فادة من عروض وقت ال
ا�ندي ة وا�ست
إلى النادي مباشرة.
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الطريقإلىالمدرسة

شاركتهم
���ليةوتزداد م
معبداي ةفترة المدرسةيتحرك��الفي الخارجبشكل أكثر
نقلبالموا ��
في الت
سة قبل التحاقهبالمدرسة.
 عليكم الذهاب معطفلكمفي طريقالمدر
 تحدث مع ه عن المخاطر والمواقف المعتادةفي حركة المرور ،على سبيل المثال
التصرففي إشارات المرور وطريق عبور ال ُمشاة وغير ها من ع�مات المرور
الم همة.
��ولى منالمدرسةبشكل خاصفيطريقه
طفلكمفي��ابيع
 وينبغي عليكممساعدة
ن طفلكيذهبإلى
إلىالمدرسة واصطحاب هإلىالمدرسةعند الضرورة ،حتى وإن كا
فلةالمدرسة.
المدرسةبحا
فلكم طريق ة التعامل مع حركة المروربالشارع حتىيتمكن من
عرف المدرسة ط
 تُ ّ
وبشكل آمن إلىالمدرسة.
بنفسه
الذهاب
 وبجانب التغلب على الطريق ال مدرسي يمثلالتدرب على قيادة الدراجات أحد
لفصول من  1حتى .3
المحاور ال مهمة في ا
فصل الرابع.
 ويُعقد امتحانقيادة الدراجةفي ال
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بالمدرسة
����
يوم ا

 يتم الترحيببالتليمذات والت�ميذ ال ُجددفي أوليوم مدرسيبالمدرسةا�بتدائية.
الطفل.
 ويعتبر أوليومبالمدرسةيو ًما غير عاديللوالدين و
فل ا�ستقبالبالمدرسة
 وتنظم كل مدرسة ابتدائية هذا اليومبالطريق ة المناسب ة وتُعد ح
ريقة فردية.
بط

شنطةحلوياتالمدرسة
 يتم الحفاظ عىل تقليد قائم منذ القرن التاسع ر
عش ،وهو عبارة عن تقديم شنط
الحلويات للتالميذ الجدد مع بدء التحاقهم بالمدرسة.
 وتحتوي الشنط المدرسية هذه عادة عىل حلوى وهدايا صغية مثل أقالم التلوين أو
غيها من األدوات المدرسية.
 ويمكن رشاء الشنط المدرسية أو صنعها بالتعاون مع حضانة الرعاية النهارية.
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التجهيزات المدرسية

عينة.
ج طفلكمإلىتجهيزاتمدرسية م
بدايةجيدةبالمدرسةيحتا
من أجل
��مورفي
��دوات المطلوبةفي أمسيات أولياء
 وتحصلون على قائمةتفصيلي ة
فية.
مدرستكم ،حيثتُقدملكم الدعوةلحضورا�مسيةقبل العطلة الصي
بح معطفلكم كل ما
لقائمةبالضبط ،وحين هايص
 نرجو محاولةشراء ا�ياء المذكورةبا
يحتاجإليه.
الية على كل حال:
ج طفلكم إلى��ياء الت
ويحتا

(الحقيبةالمدرسية)
ب المدرسة
حق ة
ي
فلكم معكم عندشراء حقيبة الظ هر
فلكميُنصحبأنيكون ط
فاظ على ظ هر ط
 من أجل الح
لكييمكنهتجريب الوضعية الصحيحةلحقيبة المدرسة.
اسبة
ينة ومن
فةقدر ا�مكان ومصنوعة من مواد مت
في
 ويُنصحبأنتكون حقيب ة المدرسة خ
فلكم.
لعُ مر وطولقامة ط
شكل جيد حتىفي ال��
طفلكمب
اعد في التعرف على
لضوءتس
 وجود عواكس ا
فلكم إلى حقيبة كبيرةبقدر كافل�دوات الرياضية.
 كمايحتاج ط
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بة الطعام
زجاجة المياه وعل

لمشروبات الصحية أهميةلنمو طفلكم.
لفطور الصحي وا
 يمثل ا
 وينبغي أنيكون ك� هما ُمغلقينبشكل جيد ويمكنفتح همابس هولة.

��اتالمدرسية
ا

��دوات.
��ميذللعمل فيالمدرسة إلى كتب مدرسية وغير ها م
 يحتاج
فر المدرسة جز ًءا من الكتب المدرسية مجانًا ،عادةعلىسبيل��تعارة.لكنيجب
 وتو
نفسكم.
يكم شراء جزءصغير منهابأ
عل
��
دفاتر و�وراق وأ
لفات وال
نفسكمبعض الموادمثل الم
ليكم أنتشتروابأ
 فيجب ع
لرسم والتلوين.
ا
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ئية
ليوميفي المدرسة ا�تدا
لحياة ا ة
ا
لفصل
لفصل  -معلم ا
معل مة ا
لفصل.
لفصل أومعلم ا
 يُقدم الجزءا�كبر من الدروس عن طريق معل مة ا
صال لطفلكمومقدم الرعاية ال مهم.
 ف هو أ و هي أول ج هةات

الدروس وجدول الحصص
في مرحلة ا�لتحاقبالمدرسةيُقدم الدرس عادةفي
سية  45دقيقة .و
 مدة الحصة المدر
شكل ألعاب.
لقصيرة علىاسترخاءطفلكم من حين�خر.
تعمل "استراحات الحركة" ا
 و

نزلية
الواجبات الم
تفاظبمعرفة المحتويات
���إلى عملوتدريباتبشكل منتظم ،من أجل ا�ح
 يحتاج ا
فضل.
لها بشكل أ
ق ف هم هم
تعليمية وتعمي
ال
��يتجاوز
دقيقة،
فصل  1و  2مدة 30
 ويُنصحبأ�يتجاوز وقت الواجبات المنزليةفي ال
يقة.
لفصل  3و  4حوالي 45دق
في ا
نفسه وأن
نزليةب
لمسؤولي ة عن أداء الواجبات الم
بتحمل ا
طفلكم
 ومن المهم هنا أنيقوم
����مكان.
تق
بشكل مس
يقومب هذه الواجبات
طفل أن
مفيد لل
��تصال الموثوقلديه .ومن ال
ليكمباعتباركم شريك
طفلكم إ
 يحتاجك
يحفزه هذا على المزيد.
لفعل ،حيث
تكونوا مهتمينبمايتعلم وأنتمتدحوا ما أجادهبا
28

مكانالعملبالمنزل
صابه للعملفي
 معبداية المرحلة المدرسية يُنصحبأن يكون لط
فلكم مكانًاثابتًا خا ً
المنزل.
 ويُنصحبأنيمكنه هذا المكان من إنجاز واجباته المنزليةبانتظام ودون إزعاج.
طفل.
 وينبغي أني�ئم المقعد والطاولة حجم ال

الشهادات
���
لفصل
لقائيا من ا
��الت
��لتحاقبالمدرسةينتقل ا
 في مرحل ة
لفصل الثاني.
إلى ا
��ول على ش هادة بدونتقديرات
 ويحصلون في نهاية العام
��مات).
تقديرات�ول مرة.
لفصل الثانيتوجد
 وفين هاية ا
التقدير ( 6غير
فضل أداء،بينمايدل
التقدير ( 1جيد جدًا)يدل على أ
كاف) على أسوأ أداء.
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مشاركةالوالدين

ضا العديد من إمكانيات المشاركة
فالتتو
كما هو الحالفي روض ةا�ط
فرلكمفي المدرسة أي ً
المتنوعة.
في المدرسةتُعقد لقاءات ا�باءبانتظام ،حيثيمكنكم الحصول من خ�ل ها على معلومات
ف
مهمة ،مثل:
 معلومات عن محتويات الدروس ومن اهج ها.
��تتعليمية محددة.
 معلومات عن مواد معينة و
لفصل وا�باء ا�خرين عن جميع�مور
لفصل أو معلم ا
تحدث مع معلم ة ا
يكم إمكاني ةلل
 لد
المدرسية.
تعلقةبالدروس والحياة
الم

لديك إمكانيةفي الترشحلتصبح ممثلة أو ممث ً
��ولياء ا�مور.يمكنكم دعم مصالح
لفة فيالمدرسة.
للجان المخت
أفكاركم ورغباتكم إلى ا
الدين فيالمدرسة وتقديم
الو
لفصل" وممثل
��موربا
تحدثباسم أولياء
معبداية العام ال مدرسييتم انتخاب "م
لفصل.
عنهمرئيسة (رئيس) العنايةبا
:
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العناوين
تصال و
�
لتحاق بالمدرسة
فحصا�
مكتبالصحةفي دائرةفيرزن
الشباب
لطبية��ال و
خ دمة الرعاية ا
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
فاكس 02162391837
ال
الرعايةالطبية
الطبيبة جابريله ماير
الهاتف 02162 39–1947
����وني gabriele.meyer@kreis-viersen.de
البري
تفساراتبخصوصتنظيم المواعيد نرجو التوجه إلى الممرضة المعنية أو ممرضة
 عند وجود اس
تصة.
فالالمخ
��
���وني إلى
بالبريد ا
 فإن لم يمكنم الوصول إلي ها خ� أوقاتالفحص،فنرجو إرسالرسالة
تصة.
فالالمخ
نية أو ممر���
الممرضة المع
لمسار
��تحاقبالمدرسة أوأثناء ا
يتعلقب
 عند وجود حاجةإلىالحصول علىالمشورة عن كل ما
فريق المختص.
ضابال هاتف أو عبر البريدا�لكتروني مع ال
المدرسيلط
فلكميمكنكما�تصال أي ً

وظفات المختصاتبالتواصل:
ال م
يفرات
نيتتال،نيدركروشتن،بروغن ،جرو
���
 بريجيتاتانسهاوس ،ممرضة ا
الهاتف 02162 39-1515
����وني brigita.tanzhaus@kreis-viersen.de
البري
���
 الطبيبة جابريله ماير ،طبيبة ا
الهاتف 02162 39-1947
����وني gabriele.meyer@kreis-viersen.de
البري
يسهايم
فيرزن،دولكن،بو
فال
����
 إنزابروتر ،م
الهاتف 02162 39-1847
����وني insa.proeter@kreis-viersen.de
البري
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 بياتهتوماس ،طبيبة
الهاتف 02162 39-1510
����وني beate.thomas@kreis-viersen.de
البري
شتيلن ،كيمبن
زو
ميلونغ ،ممرضة
 ماريتا ها
الهاتف 02162 39-1453
����وني marita.hamelung@kreis-viersen.de
البري
���
سكن ،طبيبة ا
 الدكتورة طبيبة أنجي�هول
الهاتف 02162 39-1832
����وني angela.hoelsken@kreis-viersen.de
البري
شفالمتال
سفورست
،
توني
سيلكهشورن ،ممرضة
الهاتف 02162 39-1944
����وني silke.schouren@kreis-viersen.de
البري
���
وتسلر ،طبيبة ا
إينا كاترينب
تورة طبيبة
 الدك
الهاتف 02162 39-1512
����وني ina.buetzler@kreis-viersen.de
البري
فيليش
فال
يكه هانزن ،ممرضةا�ط
 ها
الهاتف 02162 39-1948
����وني heike.hansen@kreis-viersen.de
البري
فال
ورته كوس ،طبيبةا�ط
 د
الهاتف 02162 39-1591
����وني doerte.kus@kreis-viersen.de
البري
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المشاركة
ليم و
باقة التع
دائرةفيرزن
مصلحةالشؤونا�جتماعية
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
وجوتساؤ�ت عامة:
المختصبالتواصلمعكم عند د
 ماتياس جاي
الهاتف 02162 39-1656
فاكس 02162 39-1726
ال
����وني but@kreis-viersen.de
البري
مركزالتوظيففي دائرةفيرزن
لمشاركة
التعليم وا
مكتب
1 Remigiusstr.
41747 Viersen
 الهاتف 02162 266-1111
فاكس 02162 2661-17111
ال
����وني jobcenter-kreis-viersen.7135-but@jobcenter-ge.de
البري

ائلة
والشباب والع
مصلحة المدارس
لشباب
����ال ،دعم��ال وا
الرعاية الن هار
وجوتساؤ�ت عامة:
بالتواصل معكم عند د
المختصة
 سوزانه راينارتس
الهاتف 02162 39-1678
فاكس 02162 39-1685
ال
����وني susanne.reinartz@kreis-viersen.de
البري
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ت شولته
يا
 كا
الهاتف 02162 39-1958
فاكس 02162 39-1685
ال
����وني katja.schulte@kreis-viersen.de
البري

فيرزن
المحلي بدائرة
����
مركز
��سي
التعليم والمجال ا
قسم
يليسيابوتيورسا
ف
الهاتف 02162 39-1961
����وني felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de
البري

التعليمالمدرسي
شيفر
 جورج
الهاتف 02162 39-1716
����وني georg.schiffer@kreis-viersen.de
البري
يجيسيلك
 رنه
الهاتف 02162 39-1775
����وني regine.selk@kreis-viersen.de
البري
يشائيلزونرت
 م
الهاتف 02162 39-1776
����وني michael.soennert@kreis-viersen.de
البري
بيتراف وهسن

الهاتف 02162 39-18O1
����وني petra.vohsen@kreis-viersen.de
البري
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دليلإلى:
تعاونفي إعد اد هذا ال
لشكرلل
بخالص ا
تقدم
ن
والعائلة -قطاع الدوائرالمدرسية
الشباب
 مصلحةالمدارس و
السيد د.باولتوماس مور
���
والعائلة -قسم الرعايةالنهارية
الشباب
 مصلحةالمدارس و
السيدةسوزانه راينارتس
الشباب
فال و
بيةل�
 مكتبالصحةفي دائرةفيرزن ،خ دمة الرعايةالط
ريله ماير
يبة جاب
السيدةالطب
المشاركة
تعليم و
 مصلحةالشؤونا�جتماعيةفيفيرزن،باقةال
السيد ماتياس جاي
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