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هام!
اآلباء األعزاء،
من المهم بالنسبة لنا ان نوفر لطفلكم التعليم األساسي وان نجعله مندمج في الحياة االجتماعية .ولذلك يحتاج طفلك ونحن المعلمون
الى دعمكم.

فيما يلي يمكنكم قراءة ما هو ضروري لنجاح َمسيرة طفلكم المدرسية:
 .1الرجاء احضار اللوازم المدرسية بنا ًء على القائمة المعطاة لكم من قبل المدرسة.
يمكنكم عادة ً عرض القائمة ل عامل المتجر وهو سوف يساعدكم في إيجاد اللوازم المطلوبة.
 .2التحقق من اكتمال اللوازم المدرسية أسبوعيا ً
واشتر المواد الناقصة إذا لزم األمر .من األفضل ان تدخر
ِ
بعض من اللوازم اإلضافية في بداية العام الدراسي كـ َ (أقالم الرصاص ،صمغ ،ممحاة ،مسطرة ،مقص.)..
 .3افحص الحقيبة المدرسية اسبوعيا ً وعلب الطعام الفارغة وزجاجات ال ُ
شرب يومياً .يجب ان تبقى األلعاب
واوراق اللعب في المنزل.
 .4احرص على ان يذهب طفلك الى الفراش مبكرا ً (بين الساعة  7والساعة  8مسا ًء) ،وايضا ً في أيام األحد.
وإال فإنه سيجد صعوبة في متابعة دروسه.
 .5تذكر بان التعليم إلزامي في المانيا .إذا لم يستطع طفلك القدوم الى المدرسة بسبب المرض فعليك ابالغ
المدرسة بذلك .إما عن طريق البريد االلكتروني ( )ESISاو عن طريق االتصال على الرقم التالي08131-754960 :
ال يسمح لطفلك بالتغيب عن الحصص/الدروس دون الحصول على موافقة مدرسية .ينطبق هذا ايضا ً على األيام التي تسبق العطل
وبعدها.
 .6يجب على طفلك ان يتناول وجبة اإلفطار او يأكل شيئا ً قبل الذهاب الى المدرسة.
حيث ال يمكنه القيام بذلك قبل بداية الحصة الدراسية.
 .7من فضلك ال تعطي طفلك على وجبته الخفيفة بشكل أساسي أي من الكوال والمشروبات السكرية
وال قطع الشوكوال وال رقائق البطاطس أيضاً .األنسب ان تعطيه الماء والفواكه والخبز (الغني بالحبوب)
مع زبدة والخضراوات والجبن والنقانق.
 .8لدى طفلك يوميا ً على األقل واجبان ليقوم بهما في المنزل .تأكد من قيام طفلك بذلك في مركز رعاية األطفال
بعد المدرسة ( )Hortأو في المنزل في مكان هادئ .دعهم يعرضون عليكم المهام أو الواجبات المكتملة كل يوم.

 .9تحقق يوميا ً من رسائل البريد االلكتروني الخاص بكم او من رسائل  .ESISاضغط على كلمة "إجابة ( ")antwortenومن
ثم "إرسال ( ")sendenفي حال قرأتم الرسالة الموجهة للوالدين وفهمتموها .إذا كنتم تواجهون صعوبات في الفهم ،فهناك
إمكانية لقراءة الرسالة الموجهة للوالدين بلغات مختلفة على الموقع االلكتروني للمدرسة .للقيام بذلك اذهب الى خانة التنزيالت
(.)Downloads
 .10تحقق يوميا ً من مجلد /دفتر الواجبات المنزلي لطفلك مما إذا قام المعلم بتدوين معلومات او مالحظات.
انتبه على الرسائل الواجب توقيعها وارجاعها الى المدرسة ،فهمنا يجب عليك تأكيد على أنك تلقيت المعلومات وفهمتها.
إذا واجهتك صعوبة في فهم المعلومات ،يرجى التواصل مع المعلم او المجيء للمدرسة والسؤال بخصوصها.
 .11إذا كنت تواجه مشاكل فيمكنك اللجوء واالتصال باألخصائية االجتماعية السيدة ديكر (!)Frau Sabine Decker
أنها تتواجد في مدرستنا كل يوم ويمكن االتصال بها عبر الهاتف على الرقم  0151-54866196أو
التواصل معها عبر البريد اإللكتروني .jas-gs-ost@awo-dachau.de
 .12سيكون موضع ترحيب كبير إذا شاركتم في اجتماعات أولياء األمور ويوم تشاور أولياء األمور .بخصوص ذلك
سوف تتلقى معلومات مواعيد منفصلة .باإلضافة لذلك يمكنكم طلب تحديد موعد مع معلم /مربي الصف الخاص بطفلك في أي
وقت.
 .13تذكر ان تثري الحياة المدرسية لطفلك ،إذا كنت تساعده في تشكيل:
خبز الكيك للحفالت ،ومرافقته في الرحالت ،واألنشطة في الصف/الفصل. ....
ستتلقى أيضا ً دعوات منفصلة لهذا الغرض.

