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وزارة التعليم
و الثقافة و املعرفة

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

يف املدرسة

مواقف يومية...
قُم حرضتك دوماً بتشجيع طفلك عىل التحدث و اصغ إليه بانتباه.

إسأله حرضتك بشكل مستمر و منتظم عن األحداث التي تحدث يف املدرسة 

و أوقات الفراغ و  اظهر اهتاممك بُكل يشء يقوم طفلك بعمله.

قُم حرضتك معه باختيار كُتب لغرض القراءة عىل مسمعه، حتى و  لو كان 

هو يستطيع القراءة بنفسه. تحدث حرضتك معه عن ُمحتوى الِكتاب.

باستطاعتكم تبادل القراءة كُل منكم عىل مسمع اآلخر.

إمنح حرضتك فُرصاً للِكتابة لطفلك.

بإمكانِه عىل سبيل املِثال املُساعدة ِبِكتابة الئحة املُشرتيات أو كِتابة بطاقة 

بريدية مثالً.

     

فائِدة للتعليم...
لعبة ,,الذاكرة‘‘ أو لعبة ,,سأقوم بإعداد حقيبتي‘‘ ليك يقوم طفلك 

بتدريب ذاكرته و قوة ُمالحظته.

قُم حرضتك معه بطوي و قص أشكال هندسية بسيطة من الورق.

بهذه الطريقة يتمكن طفلك من تطوير العمل املُشرتك بني العني و 

اليد.

 للتمكن من الحساب بطريقة جيدة، يحتاج طفلك إىل  إدراك بارز لألرقام

إدفع به يف بعض األحيان لحساب أعداد ُمعينة من القفز أو التصفيق أو 

اإلستلقاء أو الرسم أو االستامع و غري ذلك.

    

اجتامع أولياء األمور

إحرص حرضتك عىل الحضور بشكل دائم

 إىل اجتامع أولياء األمور٬ فيها تحصل عىل

 معلومات عامة عن الدروس و باستطاعة

حرضتك طرح األسئلة. املُساهمة الفعالة يف اجتامع أولياء

 األمور ُمستحبة جداً من ِقبَل املدرسة.

اجتامع مجلس اآلباء و األُمهات
بإمكان حرضتك يف أيام اجتامع مجلس اآلباء و األُمهات التحدث مع املُعلمني عن 

التطور التعليمي لطفلك.

استغل حرضتك هذه الفرصة للتعرف شخصياُ عىل املعلمني.

   

هل عىل األطفال حل 

الواجبات املنزلية يف 
العطلِة؟

الحاالت املرضية

يجب بقاء طفلك يف

 الحاالت املرضية يف املنزل.

قُم حرضتك ِبإعالم املدرسة

فوراً عند الصباح بذلك

الُعطلة  
يحتاج طفلك يف العطلة املدرسية وقتاً لإلستجامم.

تُعترب الحركة بشكل خاص صحية يف فرتة

العطلة املدرسية.

نحن بحاجة أيضا

ً للطامطم

كم تفاحة يوجد هنا

 يف اإلناء؟

أربعة

يف الحساب تسري األمور

 بشكل جيد جداً.

مرحباً بكم يف أول إجتامع

 ألولياء األمور

طفيل يَُسجل يف املدرسة

إبنتي مريضة و ال تستطيع 

الذهاب إىل املدرسة اليوم

للتسجيل يف املدرسةمعلومات و نصائح مهمة 



?

أعزايئ الوالدين

تبدأ مع بداية يوم التسجيل املدريس ُحقبة زمنية جديدة لجميع أفراد العائلة.

يكون هناك مع بداية هذه الُحقبة الزمنية عالمات استفهام عديدة و التي 

يدور ِمحورها بطبيعة الحال قبل كُلِّ يشء  عن ما سريد بحال طفلك يف 

املدرسة.

و لكن هذا ال يكفي٬ و إمنا:

كيف تستطيع ُمساندة طفلك؟ ما الذي يجب عليك ُمراعاته؟ ماذا يلزم طفلك 

يف املدرسة؟

  الصفحات التالية هي عبارة عن بوصلة توجيهات ُمكثفة و ُمخترصة للخوض 

يف تفاصيل الحياة اليومية مع وجود طالب مدريس.

ستبدو لك بعض األمور بديهية، و أُخرى لرمبا مل تخطُر إىل اآلن يف ذهنك قطعاً. 

تبدأ بكيفية إعداد الحقيبة املدرسية  مروراً  بالدعم املُتطلب يف صغار األمور 

الدراسية و وصوالً إىل أول جلسة اجتامع مسائية ألولياء األمور ـ 

ليك ال تضُمر اليوميات املدرسية يف إطار الحياة الحيوية العائلية اليومية، 

يُرافقك هذا الُكتيب يف غضون ذلك ليُمِكُنَك من ُمرافقة طفلك.

,,املدرسة‘‘! أمتنى لحرضاتكم بداية مشرتكة و موفقة يف العامل الجديد

وزيرة التعليم و الثقافة و املعرفة

انظُر حرضتك مع طفلَك إىل الجدول الدرايس و تحدث 

معُه عن كُل مادة دراسية من مواد اليوم التايل

الحقيبة املدرسية
قُم حرضتك بإعداد الحقيبة املدرسية مع

 طفلك و أعنُه بالحفاظ

 عىل النظام يف داخلها.

اللوازم املدرسية     
 قُم حرضتك بتأمني اللوازم املدرسية الرضورية

و بتجديد األشياء الناقصة أو املُستهلكة.

شطائر الفسحة 
زود حرضتك طفلك بطعام صحي و

مرشوبات خالية من الُسكر لوقت الُفسحة.

الواجبات املدرسية  
إحرص حرضتك عىل قيام طفلك بأداء الواجبات املنزلية بإخالص٬

بإستطاعة حرضتك ُمساعدته إن اقتىض األمر.

التبليغات
إحرص عىل اإلستفسار من طفلك بشكل ُمنتظم

عام إذا كان هناك تبليغات من املدرسة.

معلومات أضافية

إن كان لدى حرضتك استفسارات إضافية عن اليوميات و الِحصص املدرسية

أو كُنت تود اإلطالع عىل ُمستوى النجاح  الدرايس لطفلك فتوجه رجاًء أوالً 

و دوماً إىل ُمعلمة أو ُمعلم الصف املسؤول عن طفلك أو إىل إدارة مدرسة 

طفلك اإلبتدائية. ستحصل حرضتك ُهناك دوماً عىل مشورة ُمجدية.

ختم املدرسة

هيئة التحرير

النارش:

وزارة التعليم و الثقافة و املعرفة

مكلِنبورغ ـ فوربومرن

فريدر شرتاسه 124، 19055 شفريين 

 املسؤول: هيننغ ليبسيك )وفقاً إلحكام القانون اإلعالمي(

صادر عن مؤسسة تطوير الجودة يف مكلنبورغ ـ فوربومرن

القسم املُختص رقم 4 )الفحوصات و التنمية املهنية و العمل التخطيطي 

الرئييس املركزية(، املوظف أملسؤول: كريستيان أيسن

تصميم الرسومات: جريالد هروس / املُختص أملهني ــ الرشكة املدنية 

للتخطيط و تصميم الرسومات يف شفريين.

presse@bm.mv-regierung.deللتواصل: 

الواقع: آب )أغسطس( 2019

تُنرش هذه النرشة اإلعالنية يف إطار عمل العالقات العامة لوزارة التعليم و الثقافة و 

املعرفة يف مقاطعة مكلنبورغ-فوربومرن.

ال يُسمح بإستخدامها ال من ِقبل األحزاب و ال من ِقبل ُمرشحيهم أو ُمسانديهم ضمن 

الرِصاع اإلنتخايب ألغراض الدعاية اإلنتخابية. هذا يرسي عىل كُل اإلنتخابات.

 

الجدول الدرايس

لديك غداً يف الحصة األوىل درس

 اللغة األملانية. ماذا يلزمك لذلك؟

هل أنت غداً بحاجة

 لكتاب الرياضيات؟

إممممم

ممممم

لديك هنا قلم رصاص جديد

هذا أصبح قصرياً جدًا.

لقد وضعت لك اليوم

 تفاحًة أيضاً.

هل ال يزال لديك يشٌء آخر

 غري الرياضيات؟

هذه هنا اإلثنان يورو و

 نصف للرحلة املدرسية إىل

 حديقة الحيوانات


