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 - Arabischاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اللتحاق بالتا ميلعل ساسا يلزيما و تدمه  ١١ﺳﻨﺔ.
يتضما نلتا ميلعالساسث يالث مراحلدراسية  :الحضانة –
المدرسة ال بتادئية و المدرسة ال عاددية.

يكون عمر الطفل عادةً  ٤سنوات عند دخول الحضانة.
سوف يتم ارسال كافة المعلومات المهمة الخاصة ببداية
المدرسة إلى مكان إقامتكم .إذا كنتم حديثي اإلقامة،
من األفضل اإلتصال بالبلدية مباشرة للحصول على كافة
المعلومات اإلضافية.
في الحضانة ينصب التركيز على اللعب .ذلك يعتبر
أساس التعليم في الحضانة .أما في المدرسة اإلبتدائية
فيتعلم األطفال القراءة ،الكتابة و الحساب كما أنهم
يحضرون حصص دراسية مختلفة ( لغات ،رياضيات،
موسيقى الخ  .)...يتم متابعة الدروس و التعمق فيها
خالل المرحلة اإلعدادية .تنقسم المدرسة اإلعدادية الى
قسمين :مدرية إعدادية ( )Realschuleو مدرسة ثانوية
(.)Sekundarschule

ما يجب معرفته
التعليم االلزامي ينتهي مع الصف الثالث اإلعدادي .خالل
مرحلة التعليم اإلعدادي ،يقرر الشباب القيام بمهنة أو
متابعة الدراسة في مدرسة ثانوية .أنت و طفلك مسؤولون
بالدرجة األولى عن اختيار مهنة الطفل و مدرسته .معلم
الصف يدعمكم و يرافقكم في قراركم.
مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع على الرابط التالي
www.berufsberatung.ch /migration
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المواظبة على المدرسة
على المعلمين التأكد أن كافة احتياجات و مستلزمات
التالميذ مأخوذة بعين االعتبار .قد ال يكون ذلك كافياً
بسبب صعوبات في التعلم ،مشاكل سلوكية او في
المواهب الفكرية .في هذه الحالة يتم وضع األطفال
أو المراهقين في صفوف دراسية خاصة .يتم ذلك بعد
التشاور مع األهل و يقدم هذا الدعم مجاناً.
يوجد مراكز و مدارس مخصصة للتالميذ الذين ال
يستطيعون االلتحاق بالمدرسة العادية رغم الدعم
المناسب .هذه المراكز مخصصة مثال ً للتالميذ و الشباب
الذين يعانون من اضطرابات سلوكية و صعوبات في
التعلم.
الجدول الزمني – فترة الغذاء
يحدد الجدول الزمني أيام و ساعات دراسة طفلك.
قبل بداية العام الدراسي ،اإلثنين الثاني من شهر اب،
مدرسة طفلكم سترسل لكم الجدول الزمني للحصص و
الدروس .تقدم المدرسة وجبة الغذاء عند الضرورة .سوف
تطلعكم المدرسة عن اوقات التسجيل ،وجبات الطعام،
المراقبة و التكاليف .قد تقدم المدرسة تسهيالت رعاية
لألطفال خارج األوقات الدراسة من قبل متطوعين.

ما يجب معرفته
تربية الطفل تبدأ قبل المدرسة .يختبر أطفالكن أشياء
مهمة في اوائل سنين حياتهم و يتعلمون الكثير .أنتم
كأهل تستطيعون دعمهم .كثيراً ما تتكلمون معهم،
تنصتون إليهم و تشاركونهم في حياتكم اليومية مثل
طلب معاونتهم لكم في تحضير الطعام .ساعدوا
أطفالكم على تجربة أشياء جديدة و تكرارها كالتسلق أو
العجن .خارج نطاق األسرة يوجد أيضاً فرص عديدة لكي
يكتشف طفلكم أشياء جديدة معكم أو مع أطفال آخرين.
خالل ممارستكم الرياضة معه او أثناء زيارة المكتبة
العامة أو فريق اللعب تسمحون له بتجربة خبرات
مثيرة و انشاء عالقات جديدة .ستوفر لكم بلديتكم كل
المعلومات الخاصة بما يتم تقديمه محلياً.
فيلم قصير عن هذا الموضوع يمكن إيجاده على هذا
الرابط :
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الواجبات المنزلية
الواجبات المنزلية ستمنحك فكرة عن المواد التي يتم
دراستها في المدرسة .ينبغي على األطفال و الشباب
أن يكونىا قادرين على القيام بواجباتهم المدرسية
بمفردهم .ال يوجد وظائف مدرسية في الحضانة ،في
المدرسة اإلبتدائية ،خالل أيام األعياد ،و أيام نهاية
األسبوع ال يوجد وظائف أيضاً .في الصفوف اإلعدادية،
أيام العطل أيضاٍ تكون خالية من الوظائف .بعض المدارس
يقدم شكال ً من المساعدة في حل الوظائف بعد الدوام
اليومي.
التقييم
بتقييم
المدرسة
تقوم
اإلبتدائي
الثاني
الصف
من
اعتباراًا ﻣن اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ
اﻋﺗﺑﺎر
ً
في
عالمات
ذلك من
الدراسية و
كافة المواد
في
أﻣﺎ ﻓﻲ
خاللاﻟﺷﮭﺎدة.
ﺑدرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣواد
اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم
الجالء المدرسي .أفضل عالمة هي  ٦و أسوء عالمة
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳوف ﺗوﺟد ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺻل دراﺳﻲ.
 .١في نهاية الفصل الدراسي تكون النتيجة حصيلة
اﻟدرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ھﻲ 6واﻟدرﺟﺔ اﻷﻗل ھﻲ . 1درﺟﺔ اﻟﺷﮭﺎدة ھﻲ
كافة العالمات و ال يمكنها أن تعادل وسطي عالمات
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺎوى ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت
اإلمتحانات.

اﻻﻣﺗﺣﺎن .ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﺳوف ﯾراﺟﻊ اﻟﻣﻌﻠم أداء طﻔﻠك
ﺻورة درﺟﺔ أو
اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ
المقابلة وﯾﺗم إﻋطﺎء
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق.
المدرسي
المعلم األداء
الشفهية ،يناقش
خالل
اﻷداء
اﻟﻣﻌﻠم
ﯾﻧﺎﻗش
اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻓﻲ
أﺧرى.
طرﯾﻘﺔ
أو ﺑﺄي
وﺷﻔﮭﯾًﺎ
طفلكم في التعلم .تجري هذه المقابلة مرة في
تقدم
ً
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﻘﺎط
المقابلةﻋن
ﻣﻌك .ﻓﺿﻼ
ﻟطﻔﻠك
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗﻘدم
المعلم
يطلعكم
خالل
الزامية.
المشاركة
العام.
اﻟﻣدرﺳﻲ.
واﻟﺗﻌﺎﯾش
اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح
ﺿًﺎ اﻟﺗﻲ
تقدمه .يهتم
كيفية
المدرسة و
ﺗﻌد في
طفلكم
أﺧرى أﯾأداء
على
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
فيوﺗﺟرى
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ.
اﻻﺟﺗﮭﺎد أو
بمعرفةاﻟﺳﻠوك
ھذه اﻟﻧﻘﺎط
ﻣن
المنزل .في
طفلكم
كيفيةأو تصرف
ﺿﻣنأيضاً
المعلم
طفلكمﺧﻼل
إﺟﺑﺎرﯾﺔ .ﻣن
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎم.
ﻓﻲ
اﻷﻗل
ﻋﻠﻰ
واﺣدة
ﻣرة
اﻟﺗﻘﯾﯾم
نهاية السنة الدراسية ستناقشون أيضاً انتقال
اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺎ
طﻔﻠك ﻓﻲ
إلىﺣﺎل
اﻟﻣزﯾد ﻋن
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳوف
ھذه
أخرى.
مدرسة
ﺗﻌرفالذهاب
األعلى و
إلى الصف
ﻣدى ﺗﻘدﻣﮫ .وﺑدوره ﯾﮭﺗم اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺣﺎل طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل .وﺳوف
ﻧﺗﻧﺎﻗش ﻣﻌًﺎ أﯾﺿًﺎ ﺣول اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻋﻠﻰ أو إﻟﻰ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ.

ما يجب معرفته
يمكنك فعل الكثير لكي تساهم في أن يشعر طفلك
باالرتياح ،لكي يشعر بالراحة أثناء التعلم في المدرسة.
تابع كيف كان يومه في الدرسة و ماذا فعل .تأكد من
قيامه بواجبه المدرسي في مكان هادىء حيث ال
يتشتت.
لمزيد من المعلومات عن التربية و تطور الطفل يمكنك
تحميل تطبيق : parentu
www.parentu.ch/informationsmaterial

تازاجالإ– حاﻟﻐﻲ تالااب
اإذ كنا طفلك مورﻳﻀﺎً أ غيرر قاد عللا ىذهإﻟﻰ با
لخالي ادملرﺳﺔ ألي بجآﺧﺮ ،ي بسب عليك العإم املعمل
مأيا عطلل ةامسﻗﺐ لوؤل بلا يةاددروس .ساردلا ملعاا
ااديعأل اةللعط هي  ١٣عألا .عأﺳﺐويلرسا ادمية هي
ﺳﺔة فو نصجأﻳﻀﺎً .يز منح اأﻳﺎ ذيمللتم ة أﺧﺮلطعى خلال
مالعإ اإﺧﺮ كنكمة .يينيدلاج طفلك من ادملردمل
اﻟﺰمن .ميوين ساردلا ملعاا لخالي .ﻟﻪذا ﻳﻚ ضلغرافي
الاً قبيبتاك ملعمل وتق من
الياعفالت ﺻﺔايمية الخلالتع
اءنغإل ادلروس اطاشم نيظنت نكميت مييخالتك ةفلتخم و
لانتاهز و لا تالحلرامسرديةمإقا وة أ مشيراع عأﺳﺐوي.ة
اﻟﻂريق إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
كلوأينﺗﻢا ،روماء أ مسنلووؤ عن طفلباهذ لﻛﻢ خاله و
عتوده بين لامنلز و لام.سةرد كقعادة عة ،يماذهب
طألافلا و لاشلا إﻟﻰ ببامحسة لورددهوم أ برفقة
بقاء س ادصألايا ًر علألقا ىدام ،بوجة أاردال بﻳﺘﻢ .صاﻟﺐا
تنلوا معوضو حلا ةكرملا ،رورسةمال و ﺳﺐل لاذهإﻟﻰ
لاملا لسة خالرددروس.
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التعاون مع المدرسة
خالل إجتماع أولياء األمور ستحصلون على لمحة عن
الحياة في المدرسة و ستطلعون على المواضيع الحالية.
من المهم أن تشاركوا في هذا اإلجتماع .يمكنكم أيضاً
االلتحاق بالدروس مع أطفالكم .تنظم الزايارات مرة في
السنة على األقل.
كأولياء أمور ،انتم مسؤولون عن مواظبة طفلكم الحضور
إلى المدرسة و االلتزام بنظامها الداخلي .إضافة إلى
انتكم ملزمين بالتواجد عند حاجة المعلم أو المدرسة
للمناقشة أو التواصل معكم .التعاون الجيد بينكم يشعر
الطفل باالرتياح في المدرسة.
الشخص المسؤول
إذا كان لديكم أية أسئلة أو استفسارات يرجى التواصل
بشكل مباشر مع معلم طفلكم .أعلموه أيضاً إذا كنتم
بحاجة إلى مترجم خالل المحادثة أو النشاط.
في حال ظهور صعوبات يرجى التواصل مع األخصائيين
في مختلف الخدمات المدرسية كاألخصائيين النفسيين
أو المرشدين اإلجتماعيين و التربويين فهم مؤهلون
إلرشاد و مساندة األهل و أطفالهم.

ما يجب معرفته
من المهم أن يتعلم أطفال و شباب مقاطعة St.Gallen

اللغة االلمانية لكي يشعروا باالندماجو يحصلوا على أفضل
فرصة للتعلم .في نفس الوقت ،من الضروري جداً أن يتعلموا
لغتهم األم فقد يساعدهم ذللك في تعلم لغات أخرى .لذلك
تكلموا كثيراً مع أطفالكم بلغتهم األم ،و في نفس الوقت
ساعدوهم على تعلم اللغة األلمانية و اإللتقاء بأصدقاء
يتكلمون األلمانية بين الجيران ،في المالعب مع الفريق أو
في مراكز الرعاية.
لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع تجدونها على الرابط
التالي :
www.integration.sg.ch
→ Kinder → Elternbildung

ﯾﻣﻛﻧك اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟراﺑط
www.volksschule.sg.ch > Inhalte für Eltern

اللغة
في الحضانة ،اللهجة العامية هي بشكل أساسي
لغة التواصل و التعلم .اللغة األلمانية هي السائدة
في المدرسة اإلبتدائية و اإلعدادية .سيلتحق التالميذ
الذين ال يتكلمون بعد اللغة االلمانية بشكل جيد بصفوف
إضافية لتلعم اللغة.
إضافة إلى الحصص اإللزامية في المدرسة ،يمكن أن
يتواجد دروس باللغة األم ( دروس  .) NLCهناك يستطيع
األطفال و الشباب ممارسة القراءة ،الكتابة و التكلم
بلغتهم األم .تقدم القنصليات و الجمعيات دروس  NLCو
يمكن اإلنتساب إليها طواعية.
www.hsk-sg.ch
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