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دليل الوالدين أ
والطفال
للتسجيل ف ي� المدرسة

المدرس
يومي
ي

الوالدان العزيزان

طفلكم يذهب إىل المدرسة .أنتم
يخصنا؟
يتغ� فيما ّ
تتساءلون :ما الذي ي ّ
الجابة عىل هذا السؤال عن
ستتم إ
طريق معلومات واضحة .ف ي� هذه
ش ت
ال� ي ن
ب� أيديكم يجري الحديث
الن�ة ي
المدرس .يوم الدوام
عن يوم الدوام
ي
المدرس هو ث
أك� من أن يكون بعض
ي
ساعات من الدرس فقط .بل ما تخلقونه
عت� من
من محيط داعم للمدرسة يُ ب
أساسيات هذا اليوم .يوم الدوام
المدرس يبدأ مع االستيقاظ ف ي� الوقت
ي
ف
المناسب صباحاً ،وينتهي بالذهاب إىل النوم ي� الوقت المناسب
ف
ف
ّ ت
الصحية
مسا ًء .وجبات الطعام
و�
ال� ّ
ّ
تقدم ي� البيت ت ي
والمنظمة ي
المدرسة تجعل طفلكم يكون ف ي� أحسن حال للتعلّم .هذا المق�ح
ت
.ومق�حات أخرى تجدونها ف ي� هذه ش
الن�ة
المدرسة والوالدان :نحن كمدرسة و أنتم كوالدين ،نريد تحقيق
أ
الفضل لطفلكم .و يتحقق هذا عىل أفضل وجه إن قمنا بالتعاون
.فيما بيننا عىل
المدرسية
جيد ًة للحياة
.تُ ن َّ
ّ
تم� لكم بدايةً ِّ

Grant Hendrik Tonne

جرانت هيندريك تونه
وزير الثقافة لوالية سكسونيا السفىل

يرن الجرس ،والمدرسة
حاال سوف ّ
المدرس) .وصلنا إىل
تبدأ(يبدأ اليوم
ي
المدرسة ي ف� الموعد بالضبط ،ولسنا
.متأخرين

ف
لك يكون ف ي� المدرسة تماما ف ي�
نرسل تيم من البيت ي� الوقت المناسب ،ي
.الموعد المحدد
ت
المق�ح  :3الوصول إىل المدرسة قبل بدء الدوام

ي ف� وجبة الفطور آك ُُل
.الموسل برسور
ي

ت
مدرس�.
مرحبا! أنا تيم .وهذه هي
ي
أحك
أذهب إليها منذ ّ
عدة شهور .سوف ي
المدرس
يومي
يكون
.لكم كيف
ي

ف
لك نستطيع أن نتناول وجبة
إننا نقوم بإيقاظ تيم ي� الوقت المناسب ،ي
.الفطور سويّةً
ف
ت
وتناو ُل َ
وجبة الفطور معاً
.المق�ح  :1االستيقاظ ي� الوقت المناسب ُ

طريقي إىل المدرسة ليس طويال.
أذهب مشيا إىل المدرسة ،و
أحيانا مع أطفال آخرين من
.صفي

بعد التسجيل ف� المدرسة ،أخـذنـا تيم إىل المدرسة بأنفسنا .آ
الن بإمكانه
ي
.أن يذهب إليها دون أن نرافقه
ت
).المق�ح  :2الذهاب إىل المدرسة وحيدا (بمفرده

نحك لكم ،كيف ندعم تيم ف ي� يوم
طاب يومكم .إننا والدا تيم .سوف ي
المدرس
.دوامه
يّ

ن
إن� أتعلم الآن الق راءة
ي
عل أن أر ّك ز
والكتابة .إذن ي ّ
لك أنجر هذين
بشكل ّ
جي ٍد ،ي
ٍ
.الأمرين عىل أحسن حال

أتناول الغداء ي ف� مقصف
المدرسة .إنّ ه لذيذٌ غالب اً،
ئ
.وأصدقا� يأكلون أيضا هنا
ي

.نقرأُ لتيم ّكل مساء .و هذا ما يمتعه ويمتعنا

ف
يتمرن ف ي�
نحن ُس َعداء للتقدم الذي أنجزه تيم ي� مجال القراءة والكتابة .إنه نز ّ
الخاصة للكتابة .إننا نسأل يوميا عن الوظائف الم� ّلية،
البيت ،وله طاولته
ّ
.ونريد أن تُ ش�ح لنا

قمنا بتسجيل تيم ليتناول وجبة الغداء ف ي� المدرسة وندفع التكاليف .فوق
صحيةً ش
و�اباً ،يأخذها معه إىل المدرسة ،يتناولها
ذلك نعطيه وجبة فطور ّ
.الفرصة الطويلة

ت
.المق�ح  :10القراءة للطفل قبل النوم

ت
.المق�ح  :8التمرن ألجل المدرسة ف ي� البيت بهدوء

ف
ف
ت
الكا� والصحي من الطعام ش
وال�اب
المق�ح  :6ي� المدرسة تناول ي

ي ف� مدرستنا ذات الدوام اليومي
الكامل أعمل بعد الظهر مع
مجموعة االشغال .حاليا نعمل
تنينا ورقيا .هل سيستطيع تنيننا
يط�؟
أن ي

مهم أن تتناول العائلة جميعها العشاء معاً .عندها بإمكان ّكل واحد أن
إنّه ّ
عما جرى معه ف ي� النهار – ونستطيع أن نطرح أسئلة بخصوص يوم
يحك ّ
ي
المدرس
.الدوام
ّي
ت
والتحدث عن مجريات اليوم
تناو ُل العشاء معاً،
ُّ
.المق�ح ُ :9

ف
للتو برسم بعض
ي� الدرس قمنا ّ
آ
الرسومات .الن تنظر المع لّمة إىل
ت
المق�حات
الصور وتعطينا بعض
بخصوص إمكانية أن نعمل بشكل
.أفضل

أ
ت
ال� عملها ف ي� المدرسة .ونحن نهتم بمشاهدتها
.يعرض علينا تيم الشياء ي
ت
المق�ح  :4ف ي� الدرس يجب المتابعة الجيدة والمشاركة الجيدة

الرياضة هي ت
ماد�
ي
المفض لة
ّ

تقدمه المدرسة يجعل تيم مرسورا -ونعلم أنه
عرض اليوم الكامل الذي ّ
ن
جيد
.هناك يُعت� به بشكل ّ

نحن نهتم بمسألة أن يأخذ تيم أمتعة الرياضة معه إىل المدرسة ف� أ
اليّام
ّ
ي
ت
ال� يكون فيها درس الرياضة :ألبسة الرياضة ،أحذية الرياضة .نساعده ّكل
ي
ف
المدرسية
.يوم ي� تنظيم وإعداد حقيبته
ّ

ت
المق�ح  :7االستفادة من عروض اليوم الكامل

ت
.المق�ح  :5ترتيب وإعداد الحقيبة المدرس ّية يومياً
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