Niedersächsisches
Kultusministerium

طفىل سيدخل المدرسه
جدول المواعيد

دليل الوالدين أ
والطفال
للتسجيل ف ي� المدرسة

أولياء االمور ش
ك�كاء ف ي�
المدرسه

الوالدان العزيزان

طفلكم سيدخل المدرسه وربما
ن
مع�
تسألون أنفسكم كأباء ما ي
ذلك ؟
وهذا المنشور سيجيب عىل
أسئلتكم فأنتم كأباء ش�يك مهم
للمدرسه لصالح المسار التعليمي
لطفلكم  ،ويشمل ذلك دعمكم ف ي�
اليوم الدراس من خالل ي ز
تجه�كم
ي
للشنطه المدرسية لطفلكم بوجبات
لف�ات ت
خفيفه ت
االس�احه وكذلك
المواظبه عىل تبادل المعلومات
ين
مدرس� الفصل للوقوف عىل التطور التعليمي لطفلكم
مع
بالضافه إىل ذلك فأنتم مدعون للمشاركة مع أولياء االمور
إ
 .االخرين بالفصل
المدرسه وأولياء االمور .نحن جميعاً نريد االفضل
لطفلكم وعندما نتفق معاً مسبقاً يتحقق ذلك بشكل
 .أفضل
ن
أتم� لكم بدايه جيده ف� المسار التعليمي
 .ي
Frauke Heiligenstadt
هايليغنشتات
السيدة
ف
ت
السفىل
وزيرة ال�بية والتعليم ي� والية نيدرزاكسن/سكسونيا ُّ

أنا أحتاج ثالث أقالم رصاص
 HBهل ت
نش�يهم من
السوبر ماركت؟

تجه� المستلزمات المدرسية ض
نصحيه رقم  : 4ي ز
ال�وريه
وتجديدها عند الحاجة

رائع إجادة القراءة من فضلك
ن
دع� أطلع عىل كراس الحساب
ي
عندما تنتهي

من فضلك أخرج الكراس
المكتمل فتستطيع أن تت�كه
نز
بالم�ل

نصحية رقم  :5مساعدة الطفل ف� الحفاظ عىل ترتيب الشنطة
المدرسية

غداً عندك موسيقي
فأين مجلد الموسيقي
جدول المواعيد

نصحية رقم  : 1أنظر اىل جدول الحصص وانتبه يال المواد
الدراسيه

ماذا تريد أن تاخذ
معك من ش
الم�وبات

نصيحة رقم  :3تأكد من عمل الواجب ن ز
الم� يل أو هل توجد
حاجة للمساعدة

نصحية رقم  : 2ض
أح� معك طعام ش
و�اب صحي لوقت
الفسحه

سأضع الورقة الخاصة
بالرحلة المدرسية ي ف� ظرف.
تذكر أن تسلمه !

تينا لديها سعال ودرجة
حرارة مرتفعة وال تستطيع
الذهاب اىل المدرسه اليوم

يوم الثالثاء هو يومي
المحبوب  ،أذهب فيه للدق
عىل الطبل !

 :اليوم

ليلهأ أوليجتاءمااعالممجلس
ور

نصحية رقم  : 10السؤال عن المنشورات المدرسية وقرائتها وتلبية
 .متطلباتها

 .نصحيه رقم  : 8ابالغ المدرسه فوراً ف� حاله المرض

يمكن
ما هو المستوى أالذى
طفال ي ف�
أن يصل إليه ال
التعامل مع الأرقام ي ف� نهاية
اس؟
العام الدر ي

 .نصحية رقم  :6عليك أن تستفيد بالعروض اليوميه

هل لديك إحساس أنك
لكث� من المساعدة
تحتاج ي
ي ف� مادة الحساب

نصحيه رقم  : 9عىل االباء الحرص عىل الذهاب يال اجتماع مجلس االباء ف� المدرسه للحديث عن تطور مستوي
 .التعليم لدي الطفل

نصحيه رقم  : 7الذهاب اىل ليلة اجتماع مجلس االباء والمشاركه بنشاط إن امكن ذلك
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