
 

 :الوصول

 يجب على طفلك القدوم الى المدرسة بحيث يستطيع ان يشارك مباشرة في الدرس. 

) باستثناء دروس التقوية( لذلك ابتداًء من  ٨:١٠ال ترسل طفلك الى المدرسة قبل الساعة 

 يوجد اشراف على االستراحة في باحة المدرسة.  ٨:١٠الساعة 

 

 أدوات العمل :

 

تحصل من معلم/معلمة الصف على قائمة ألدوات العمل/ المستلزمات في نهاية كل عام دراسي 

 الدراسية.

يجب توفر ادوات عمل جديدة ابتداًء من اليوم الدراسي االول لكي يستطيع طفلك ان يعمل 

 بشكل جيد من البداية.

 طفلك يحتاج الى االدوات الدراسية كاملةً طوال السنة الدراسة.

 على كل االدوات الدراسية الخاصة به. لطفاً التنسى كتابة اسم طفلك

 

 الشهادة او الجالء الدراسي:

 

في الجالء الدراسي سوف تحصل على معلومات عن المستوى التعليمي الخاص بطفلك وكذلك 

 ايضاً عن المواهب، القدرات واالهتمامات التي يتمتع بها طفلك.

ء، التعاون، االعتماد على الذات، باالضافة الى ذلك سيتم تقييم سلوك العمل) االستعداد لألدا

المثابرة واالتقان( باالضافة الى السلوك االجتماعي) القدرة على حل النزاعات، التقيّيد 

 بالقواعد، االستعداد لمساعدة اآلخرين، االحترام والقدرة على التفكير(

 

 االشراف:

 

  .٨:٢٥حتى الساعة  ٧:٤٠االشراف في الفترة الصباحية يبدا من الساعة 



 لطفاً قم بتسجيل طفلك عند الحاجة عند السكرتيرة) استمارة صفراء(

فقط للصف األول  ١٣:٥حتى الساعة  ١٢:٢٠االشراف في الفترة المسائية تكون من الساعة 

 والثاني.

 لطفاً قم بتسجيل طفلك عند الحاجة عند السكرتيرة ) استمارة خضراء(

 ألوقات العمل الخاصة بك رجاًء التنسى ان تقدم لنا شهادة عمل صالحة 

 

 األهالي في ساحة المدرسة:

 

ً في ساحة المدرسة كما تستطيع  حتى قدوم عطلة الخريف يسمح لك بمرافقة طفلك صباحا

 اصطحابه من المدرسة بعد انتهاء الدوام

 

 يوم األهالي:

 

يكون كل سنة في شهر تشرين الثاني وشهر شباط وهنا تحصل على التطورات  يوم األهالي

 الخاصة بطفلك. 

 

   مرض الطفل:

 

 

اليوم الدراسي: ل( خال١  

 

 اذا مرض طفلك خالل اليوم الدراسي سوف يتم اخبارك بذلك.

 لذلك نتمنى ان نكون على تواصل دائم من اجل المدرسة.

االتصال باالسعافات األولوية عند الحاجة.اذا لم نستطع الوصول اليك سيتم   

 

في المنزل: (٢  

 

اذا لم يستطع طفلك زيارة المدرسة بسبب المرض قم لطفا بالتواصل معنا واعالمنا بذلك 

.٨:٢٠حتى الساعة الثامنة وعشرون دقيقة   

عند عودة طفلك الى المدرسة الرجاء احضار عذر مكتوب من االهالي خاصة بخصوص 



لم يستطع طفلك فيها القدوم الى المدرسة.االيام التي   

 ابتداًء من اليوم الثالث عليك احضار تقرير طبي للمدرسة.

 

االمراض القابلة للعدوى: (٣  

 

يجب اخبار المدرسة عند االصابة باألمراض المعدية )مثل القمل، مرض الجدري 

 والحمى(.

 

 امكانية الوصول:

 

على التواصل والرد على االتصال من اجل طفلك.لطفاً التنسى ان تكون قادرا في كل وقت   

 القدرات من اجل االبتداء في المدرسة

 القدرة على ارتداء مالبسه لوحده

 القدرة على كتابة اسمه

 القدرة على معرفة جميع األلوان

 القدرة عل مسك القلم بطريقة صحيحة وان يتبع السطر مع القلم

الخاصة به القدرة على التعامل مع االدوات المدرسية  

 القدرة على القص والتلوين

القدرة على عمل حركات مختلفة مثل صعود الدرج، القفز على قدم واحدة، المشي الى 

 الوراء وقفزات المهرج الى اخره.

 

 عطل السنة الدراسية ٢٠٢٠/٢٠١٩ و السنة الدراسية ٢٠٢٠/٢٠٢١:

 

٢٦/٨/٢٠٢٠الى  ١٦/٧/٢٠٢٠عطلة الصيف من   

٢٣/١٠/٢٠٢٠الى  ١٢/١٠/٢٠٢٠عطلة الخريف من   

٨/١/٢٠٢٠الى  ٢٣/١٢/٢٠٢٠عطلة عيد الميالد من   

٢/٢/٢٠٢١الى  ١/٢/٢٠٢١عطلة الشتاء من   

٩/٤/٢٠٢١الى  ٢٩/٣/٢٠٢١عطلة عيد الفصح من   

٢٥/٥/٢٠٢١الى  ١٤/٥/٢٠٢١عطلة عيد العنصرة من   

١/٩/٢٠٢١الى  ٢٢/٧/٢٠٢١عطلة الصيف من   

 

 دروس التقوية:

 

ية في المادتين االلمانية والرياضيات للصفين االول والثاني وباالضافة الى يوجد دروس تقو

 دروس تقوية في مادة الرياضة.



 سيتم اخبار االهالي من خالل ورقة من اجل مشاركة طفلك في دروس التقوية.

 المشاركة في دروس التقوية تكون لفصل واحد الزامية.

حتى  ١٢:٢٠الحصة الخامسة من الساعة دروس التقوية للصف االول والثاني تكون في 

١٣:٥الساعة  

حتى  ٨:٠٠دروس التقوية للصف الثالث والرابع تكون مرتين كل اسبوع من الساعة 

٨:٢٢الساعة   

 

 الممتلكات المفقودة:

 

  الثياب المفقودة يتم الحصول عليها مرتبة في

 خزانة مفتوحة مقابل غرفة المعلمين.

الدراجة، الساعات والمجوهرات( سيتم الحرص عليها في االشياء المفقودة مثل) مفتاح 

 غرفة المعلمين.

 

 عرض دوام ليوم كامل:

 

 في هذه االيام بسبب وباء كورونا اليسمح بالدوام او بالعروض ليوم كامل.

 فقط في الحاالت العاجلة يسمح باالشراف على الطفل.

.١٥:١٥خميس للساعة العرض ليوم كامل يكون ابتداًء من يوم االثنين حتى يوم ال  

 يتم تسليم التسجيالت ابتداء من يوم االثنين

 في الحاالت الطارئة يمكن ايضا قبول الطفل على الفور.

 يتم الحصول على الطعام لليوم الكامل من السيد شتيرينبيرغ.

 الطعام يكون متوازنا وفقاً للمعاير الغذائية.

 

 

 األمراض :

 

 القمل:

سه في كثير من األحيان أو يتحدث عن حكة شديدة في الرأس، إذا الحظت أن طفلك يحك رأ

 قد يكون طفلك مصابا بالقمل.

 ولكن هذا ليس سببا للذعر، في الصيدلية هناك وسائل فعالة تساعد على التخلص منها.

في هذه الحالة، يرجى إبالغ معلم الصف حتى يتمكن من إبالغ جميع أولياء األمور 

 بالصف، كإجراء احترازي.

جب على االهالي بعد ذلك فحص رأس الطفل اذا كان قد أصيب بعدوى القمل.ي  

 بهذه الطريقة يمكننا وقف انتقال العدوى لألطفال اآلخرين في الصف.



 

 االرشاد:

 

٨:٢٥إلى الساعة  ٧:٥٠في الخدمة صباحا من الساعة   

إذا كان عدد المتطوعين كافياً. ١٢:٢٥إلى الساعة  ١٢:١٠ظهراً من الساعة  

يرجى اخبار مدرس/ة الصف أو السكرتيرة. مرشد ذا كنت ترغب في أن تصبح طالباإ  

 

 عالمات الجالء الدراسي:

 

 عالمات الجالء الدراسي تكون :

=جيد جدا ١  

=جيد ٢  

=مقبول ٣  

= كاف  ٤  

= ضعيف٥  

= غير كاف  ٦  

المواد مثل تصميم المنسوجات وغيرها تكون فقط لفصل دراسي واحد ولكن سيتم ضمها 

 لنتيجة الفصل الدراسي الثاني.

 مع جالء فصل دراسي واحد للصف الرابع يمكن تقديم طلب للمدرسة االعدادية.

 وبهذا الجالء سيتم اخبارك بالقدرات،المواهب واالهتمامات الخاصة بطفلك

باإلضافة الى ذلك سيتم تقييم سلوك العمل)االستعداد لألداء، التعاون، االعتماد على الذات، 

برة، اإلتقان( وكذلك السلوك االجتماعي) القدرة على حل النزاعات، التقيّد بالقواعد، المثا

 االستعداد لمساعدة اآلخرين، االحترام والقدرة على التخيل والتفكير(

 

 تكاليف المواد الدراسية :

 

يورو  ٢٥الى  ٢٠يورو)من  ٣٠في الوقت الحالي تبلغ تكاليف المستلزمات الدراسية 

لى ما اذا تم شراء الدفاتر، من يجمع المال؟(اعتماداً ع  

هذه التكاليف مطلوبة من قبل معلمي الصف للكتب المدرسية،الرحالت،لألوراق ولألدوات 

 للعمل الحرفية.

 

 صف الموسيقا:

 

ابتداًء من الصف الثالث يستطيع طفلك التعلم على آلة نفخ نحاسية في صف الموسيقا بدالً 

اف السيد فورمان.من درس الموسيقا تحت إشر  



اذا كان لديك أسئلة في مجال صف الموسيقا الرجاء التواصل مع االنسة نييمان او االنسة 

 بيردي.

 

 أم لتقطيع الفاكهة/ والد لتقطيع الفاكهة:

 

 قد شاركت مدرستنا في برنامج الفواكه والخضروات للمدرسة األوروبية لسنوات عديدة.

يكون له جزء مجاني من الفواكه و / أو الخضروات وهذا يسمح لكل طفل في مدرستنا أن 

 في اليوم الواحد.

 ومع ذلك، فإن الفواكه والخضروات يجب تقطيعها بالنسبة للصف األول الثاني.

يتم تقطيع الفواكه والخضروات في مطبخ المدرسة من االثنين إلى الخميس من الساعة 

صباًحا. ٨:٢٥صباًحا حتى الساعة  ٧:٤٥  

في أن تصبح أم أو أب لتقطيع الفاكهة، يرجى االتصال بمدرس صف طفلك  إذا كنت ترغب

 أو السكرتيرة الخاصة في المدرسة.

 

 الكتب المدرسية:

 

 بسبب وباء كورونا لن يتم الحصول على قائمة للكتب الدراسية.

 سيتم االنتظار حتى إعالن التطورات القادمة لهذا الوباء

 

 طريق المدرسة:

 

المدرسة الخاص بطفلك.(تخطيط طريق ١  

(ممارسة طريق المدرسة مع طفلك.٢  

(الرجاء ارسال الطفل في الوقت المحدد و عدم االنطالق من المنزل في وقت مبكر جداً.٣  

(الرجاء الحرص على مالبس الطفل وخاصة في مواسم الظالم.٤  

(الرجاء الحرص على القدمين الصفراوين التي تم رسمها حول المدرسة.٥  

قم بإحضار طفلك الى المدرسة فقط في الحاالت اإلستثنائية. (لطفا٦  

 

 

 درس السباحة:

 

درس السباحة يكون ابتداًء من الفصل الثاني للصف الثالث حتى الفصل األول للصف الرابع 

 في مسبح فريزيا باد في نوردن.

 سيتم توصيل وإعادة الطالب في باص مخصص لدرس السباحة باإلضافة الى المرافقة.



ابعد عطلة الخريف حتى عطلة عيد الفصح سيكون من المهم احضار طاقية لتكون م

 متواجدة دائماً مع االطفال لكي يستطيع االطفال ارتداءها بعد درس السباحة.

مح لتجفيف الشعر بعد السباحة.سلألسف الوقت ال ي  

سباحة.في درس السباحة يمتلك االطفال اإلمكانيات للحصول على شهادة للقدرة على ال  

من الجميل أال يكون لدى طفلك خوف من الماء وان يستطيع او يجرؤ للحفاظ على رأسه 

 تحت الماء لمدة قصيرة.

 درس السباحة يتم دائماً من قبل مدرسين مختصين.

 

 يوم الرياضة:

 

 كل يوم جمعة من آخر كل شهر ننظم يوماً للرياضة لكل الصفوف بشكل عام.

للقفز  الستخدام قاعة الرياضة ةاسية معينة بحصة واحديسمح لصف واحد من مرحلة در

.فوق االشياء  

 اإلشراف من قبل معلم/ة الرياضة سيكون مضمون.

 

 درس الرياضة:

 

 لدرس الرياضة يحتاج طفلك الى :

(حذاء رياضي خاص بقاعة الرياضة وأن يكون اسفل الحذاء لون فاتح.١  

(تيشيرت بما معناه قميص مخصص للرياضة.٢  

(بنطال مخصص ايضا للرياضة.٣  

(يجب حزم الشعر الطويل برابطة الشعر.٤  

(المجوهرات يجب نزعها قبل درس الرياضة.٥  

 

 تقسيم الحصص الدراسية:

 

٩:١٩حتى الساعة  ٨:٢٥الحصة األولى من الساعة   

١٠:١٥حتى الساعة  ٩:٣٠الحصة الثانية من الساعة   

١١:١٥ حتى الساعة ١٠:٣٠الحصةالثالثة من الساعة   

١٢:١٥حتى الساعة ١١:٣٠الحصة الرابعة من الساعة   

 

 الهاتف:

 

 لقد حصلت على رقم هاتف جديد ؟ لطفاً ال تنسى اخبارنا بالرقم الجديد.

 

 االنتقال:



 

 اذا انتقلت الى عنوان جديد. لطفاً ال تنسى اخبارنا بالعنوان الجديد.

 

 حادث:

 

رسة او في رحلة مدرسية او في المدرسة اذا تعرض طفلك لحادث ما في الطريق الى المد

 سيتم تدخل التأمين القانوني للحوادث.

عند الحاجة الى الذهاب الى الطبيب لطفاً اخبار الطبيب المعالج بالحادث والرجاء ابالغ 

 السكرتيرة ايضاً بالحادث.

 

 اإلعفاء من الحصص الدراسية:

 

العطل. ال يسمح باإلعفاء من الدروس قبل أو بعد األعياد او  

وال يسمح بإعفاءات أخرى من الحصص الدراسية إال بتقديم طلب كتابي وموافقة من إدارة 

 المدرسة.

 

 مواد الحصص الدراسية:

 

 الصف االول والثاني:

حصص للمادة االلمانية ٦  

حصص لمادة الرياضيات ٦  

التعليم العام حصتان لمادة٢  

حصتان لمادة الديانة ٢  

حصتان لمادة الرياضة ٢  

حصتان لمادة الرسم ٢  

حصة واحدة لمادة الموسيقا ١  

 

 الصف الثالث والرابع:

حصص للمادة االلمانية ٦  

حصص لمادة الرياضيات ٥  

التعليم العام حصتان لمادة ٤  

حصتان لمادة الديانة ٢  

حصتان لمادة الرياضة او السباحة ٢  

حصة واحدة لمادة الرسم ١  

حصتان لمادة الموسيقا ٢  

مادة العمل او تصميم المنسوجاتحصة واحدة ل ١  



 

 الجالء الدراسي:

 

 الجالء الدراسي يكون قبل يوم من عطلة الشتاء وقبل يوم من عطلة الصيف.

 باستثناء طالب الصف االول يحصلون على الجالء الدراسي فقط قبل عطلة الصيف.

 الصف األول والثاني يحصل الطالب على جالء استطالعي.

يحصل الطالب على جالء بالعالمات.الصف الثالث والرابع   


