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 ، مراحل سبع إلى االبتدائية المدرسة تنقسم. إعدادي و ابتدائي قسمين، إلى وتنقسم سنوات عشر لمدة األساسية المدرسة تستمر

 عندما  األول الصف في األطفال يبدأ. 10-8 الصف من ، مراحل ثالث إلى اإلعدادية المدرسة وتنقسم. 7-1 الصف من

.صيفية عطلة كل بعد يليه الذي الصف إلى سنة كل في تلقائيا ينتقلون ثم ، السادسة سن يبلغون  

 جازاتاإل مواعيد" المدرسة برنامج" في ستجد. يونيو 20 حتى تقريبًا أغسطس شهر منتصف من الدراسية السنة تستمر

 يمكنك كما. المدرسة من المدرسية العطل برنامج على الحصول يمكنك. الدراسي العام خالل األطفال يقضيها التي والعطل

 .البلدية موقع في عليه العثور أيضا

 مجانيةالمدرسة األساسية 

  تمتلك المدارس مدارس  و  عموميةمدارس  توجد 
  أن  العمومية وه  خاصة. البلدية ه  النر

 عمليةمجانية. هذا يعن 

  تشكل جزًءا من الت
ها من األنشطة النر    الذين هم جميع األطفال عىلجب مجانية. ي عليمالتدريس والمواد وغتر

سن الف 

 سنة.  16إىل  6من  هو  لمدرسةالسن اإللزام  ل. العمومية ألساسيةمدرسة االاإللزام  االلتحاق ب

 الغيابات واإلجازات

  أن الطا
  سن المدرسة اإللزامية االلتحاق بالمدارس االبتدائية. هذا يعن 

وي    ج ، إجباري عىل جميع األطفال ف    الت 
لب يجب ف 

. وبالتاىل  ، ليس من حق الوالدين   المدرسة طوال أيام المدرسة وكل ساعات  اليوم المدرس 
 نعالطالب  إمساك أن يكون ف 

 .المدرسةحضور 

ا واليستطيع الذهاب إىل المدرسة ، فيمكن للوالدين إبق
ً
ائه تسجل المدرسة الحضور والغياب يومًيا. إذا كان الطالب مريض

ل. وعىل الوالد   المت  
. يجب إخبين مسؤولية إخف 

ً
  الصباح قبل بد بار المدرسة عندما يكون الطالب مريضا

ء ار المدرسة ف 

وري أن يك ا لعدة أيام ، يجب اإلدالء بشهادة طبية من الطبيب.إذا كان من الض 
ً
. إذا كان الطالب مريض ون اليوم الدراس 

  
 
  رزنامة المدرسة ، فيجب عىل الوالدين التقدم بطلبالطالب غائبا عن المدرسة خارج أيام العطل واألعياد الموجودة ف

  الطلب سبب أهمية طلب اإلجازة. يمكن للبلدية منح اإلجازة لمدة تصل إىل
 للحصول عىل اإلجازة مقدًما. يجب أن يذكر ف 

را  ويجية الحصو . يحق للطالب الذين ينتمون إىل مجموعة دينية خارج الكنيسة ومقنعا  أسبوعير  ، إذا كان الطلب متر ل الت 

  أيام عطلهم الدينية. يجب تقديم طلب الحصول عىل اإلجازة لهذه األيام
 .عىل إجازة من المدرسة ف 



Informasjon om grunnskolen – arabisk 

3 

 

 

 قيم مهمة في المدرسة النرويجية

ويجية إىل حقوق اإلنسان.    كل ما يحدث و تستند قيم المدرسة الت 
امها ف    تعد حرمة كرامة اإلنسان قيمة مهمة يجب احتر

 ف 

 .المدرسة

 يجب أن يشعر جميع الطالب باألمان والراحة في المدرسة
 

ام. يجب أال يتعرض أي طالب للتميتر  أو المضايقة بأي شكل من األشكال.  يجب عىل المدرسة مقابلة الطالب بثقة واحتر

  المدرسة
   عليهم جميع الطالب البد أن يشعروا باالنتماء اىل الفصل و المدرسة. جميع موظف 

حالة  التأكد من أن التالميذ ف 

  المدرسة يعرف 
  المدرسة. إذا كان شخص بالغ ف 

تعرض للتخويف أو المضايقة أو غتر ذلك  أن الطالب ي -أو يعتقد  -جيدة ف 

 فيجب عليه القيام بهذه اإلجراءات: 

  .التدخل ووقف االنتهاك فوًرا ، إن أمكن 

 إخبار المدير 

 ما حدث  
 
 التحقيق ف
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  المدرسة ، فإن المدير مسؤول عن وضع خطة ووضع تدابتر إذا أحس 
الطالب بأنهم ال يشعرون باألمان واإلطمئنان ف 

  المدرسة. ومن واجب المدرسة وضع  مايسىم برنامج للنشاطات
 .لضمان أن الطالب يشعر باألمان واإلطمئنان ف 

 

 النظام والسلوك
 

ويجية تعمل و لنظام والسلوك لالمدارس لديها قواعد    يجب عىل الطالب اتباعها. المدارس الت 
النظام  عىل ترسيخ مبدأ النر

  البداية مع الطالب  رأتالحوار. إذا  من خالل والسلوك
 
المدرسة أن الطالب ال يتبع القواعد ، فسوف تتحدث المدرسة ف

  خرق القواعد بعد هذه المحادثة ، يتم االت
 بحيثما حدث ب وإخبارهمصال بالوالدين حول هذا األمر. إذا استمر الطالب ف 

ل. باإلضافة إىل ذلك ، يمكن أن يكون لكل فصل قواعد خاصة ونتحدثي   المت  
الطالب بالصف، بحيث يقوم  مع الطفل ف 

بحيث تتحقق االستفادة الفصل  الجو التعليىم  داخل ية إدارةكيف  المتفق عليها  والمعلم مًعا بإنشائها. توضح القواعد 

  ر اإلمكان. قد والراحة
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 فرص متساوية للتعلم لهم الحق في جميع الطالب
 

المسبقة.  ؤهالتهمجميع الطالب فرًصا متساوية للتعلم والتطوير ، بغض النظر عن خلفياتهم ومليجب أن تمنح المدرسة 

  الحسبان أن التالميذ مختلفون و 
 باالستقرار واالنتماء ا يشعرو  أن تعمل من أن أجل أن عليها يجب أن تأخذ المدرسة ف 

  التعلم طوال حياتهم. يجب أن تساعد  العملية التعليمية يجب أن توفر  لمدرسة و المجتمع. ل
 للطالب المعرفة والرغبة ف 

 عىل:  المدرسة الطالب

  . تطوير أنفسهم باعتبارهم بشر 

  .جميع المواد الدراسية  
 رفع كفاءتهم ف 

 الشعور باالنتماء للمجتمع 

 التعليم المرن

. التالميذ مختلفون ويتعلمون بطرق مختلفة. لذلك يجب مع مستواهم ومؤهالتهم كيفيت عليما مرنا يجب أن يتلفر جميع التالميذ ت

 .أفضل وجه ممكنعىل أن توفر المدرسة التعليم بطريقة تجعل جميع الطالب يستفيدون من التدريس 

 التعليم الخاص

  التعليم الخاص. 
نتائج  عىل لال يحصإذا كان أولياء األمور أو المدرسة يعتقدون أن الطالب بعض الطالب لديهم الحق ف 

نامج الدراس  تعليمية كافية ، يجب عىل المدرسة ت راء ثمر هذا اإلج. إذا لم يمع مستواه تكيفيلتلميذ وتوفتر تعليم ل عديل التر

بوية والنفسية إذا كان الطالب يحتاج إىل تدابتر الوىل  بتقييم  بالتعاون مع (PPT) ، فيجب أن تقوم المدرسة والخدمة التر

إضافية للحصول عىل عرض مدرس  جيد. وتسىم هذه التدابتر اإلضافية التعليم الخاص. قد يكون التعليم الخاص ، عىل 

ا ألهداف
ً
أيضا  و يمكنأالخاصة ، الوسائل  استعمال بخالف بقية المجموعة ، أو  محددة سبيل المثال ، أن يعمل الطالب وفق

  من 
ات مدرس متخصصللطالب الحصول عىل دعم إضاف    المدرسة )أثناء التدريس و / أو خالل فتر

 .(الراحة ف 

 التعاون بين المدرسة والبيت

كة    ينص قانون التعليم عىل أن المدرسة وأولياء األمور يتحملون مسؤولية مشتر
  المدارس اال  ف 

سة . المدر ساسيةالتعليم ف 

  و التعاون  ها واجبمن 
 عىل حدى. مدرسة كل   عىل مستوىمع أولياء األمور. يتم التعاون عىل المستوى الوطن 
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 التعاون على المستوى الوطني

  الاألطفال  لألولياء لجنة وطنية دولةأنشأت ال
ل المشورة والتوجيه لك FUG . تقدمFUGاسمها  مدارس االبتدائية والثانويةف 

حات قدمتمن أولياء األمور والمدرسة.      هذه اللجنة استشارات ومقتر
األمور المتعلقة بالتعاون بير  المدرسة كل للسلطات ف 

 .بيتوال

 التعاون مع المدرسة

مع المدرسة وتقدم المشورة  لجنةتتعاون ال .(FAU) جنة عمل الوالدينل -اختيار لجنة عمل بأولياء األمور في المدرسة  قومي

 .للمدير

تعاون يحدة و. يتم اختيار مسؤول التواصل لمدة سنة دراسية وامسؤول التواصل لكل صففي معظم المدارس ، يتم اختيار 

ن جميع أولياء عنيابة  ويطرح المواضيع المتعلقة بالصف تعامل مع المدرسةي ذيالجهة ال ومع المعلمين. مسؤول التواصل ه

 .األمور في الفصل

 التعاون داخل الصف
. معظمهم يعقدون اجتماعير  للوالدين خالل يجب ع   بداية العام الدراس 

 
ىل جميع المدارس ترتيب اجتماع أولياء األمور ف

  الفصل أو مع الفصول 
. تعد اجتماعات أولياء األمور شائعة بير  جميع أولياء األمور ف  العام ، وبعضهم لديه اجتماعات أكتر
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امجلعام الدراس  و األخرى. يتم تقديم معلومات عن المدرسة وا ا تقديم المعلومات  التر
ً
  اجتماعات أولياء األمور. يتم أيض

ف 

  تحتاج إىل معرفتها بصفتك أحد الوالدين
 .حول محتوى التعليم المقدم واألشياء األخرى المهمة النر

  اجتماعات الوالدين ، يمكن للوالدين التعرف عىل بعضهما البعض. 
ة خاصأمر مهم  األخرينعىل أولياء التالميذ  التعرفف 

  أوقات الفراغ سيكونون األطفال وأن
  المدرسة أو ف 

 .معا ، سواء ف 

 

 التعاون من أجل طفلك

ةاآلباء واألمهات     لهم أهمية كبتر
تعليم أطفالهم. من المهم أن تعمل المدرسة وأولياء األمور مًعا بشكل جيد من أجل ف 

  المدرسة. يجب 
اجتماعات األولياء وأيضا اجتماعات المتابعة حضور أن تحرص عىل  أبأم أو ك  عليكنجاح الطالب ف 

. من المهم أن تبدي اهتماًما بالتعليم المدرس  لطفلك. من أجل أن تكون المدرسة قادرة عىل اإلعداد الجيد الخاصة بطفلك

ورية حول طفلك تمدها بالمعلوماتأن  كذلك  من المهمفلطفلك ،   .الض 

 ؟ عليم المدرسي لطفلكبالت كتبدي اهتمامكيف 

 من خالل: طفلك. يمكنك ذلك مدرسةالقيام بها إلظهار االهتمام ب كأب أو أمهناك عدة أشياء يمكنك 

 تحدث مع الطفل / الشباب عما فعله وتعلمه في المدرسةأن ت •

 ينجز الطفل / الشباب واجباته المنزلية لكيص وقتًا صخأن ت •

 بيتالمنزلي في ال ن متاًحا لطفلك عند أداء الواجبوكأن ت •

 حضور المناسبات المدرسيةأن تحرص على  •

 .اتمعلومعلى  الحصولوتصل بالمدرسة إذا كنت بحاجة إلى االستفسار عن شيء ما أو مناقشة شيء ما أو تقديم أن ت •

. 
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 اجتماع المتابعة
  هذا . صفومعلم ال ر األم وىل  ه  لقاء بير  الطالب و  المتابعةمقابلة إجتماع أو 

ور يتحدث الطالب وأولياء األم اللقاءف 

  المدرسة. الغرض من المقابلة هو معرفة كيف يمكن للمدرسة وأولياء األمور العمل م مستوىوالمعلم عن 
ًعا أداء الطالب ف 

  لدعم وتحفتر  التطور 
  هذه المقابلة واالجتماع  للطالب. هدف مهم آخر  المعرف 

 هو معرفة كيف يمكن للطالب العمل ف 

 من أجل تطوير قدراته حنر يحقق نتائج أحسن.  بنفسه

  الطالب وأولياء األمور بمعلم االتصال إلجراء مقابلة 
. تحدث إىل طفل المتابعةيلتفر ك قبل مرتير  عىل األقل كل عام دراس 

حد . فكر فيما إذا كان لديك أي أسئلة حول المدرسة. من واجب المدرسة أن تبفر عىل اتصال دائم بك بصفتك أاللقاء 

 .خارج االجتماعات إذا لزم األمر حنر  الوالدين

 .طفالاأل حضور بير  أولياء األمور والمعلم بدون  المقابلةإجراء  أيضا  يمكن

 واجب سرية المعلومات

  المدرسة
 
  أنهم ال يستطيعون تقديم معلومات لآلخرين حول األشياء  عليه كل شخص يعمل ف

واجب الشية. هذا يعن 

  
 .خالل الوظيفة. خرق واجب الشية يعاقب عليه من عنك أو عن أطفالك يعرفونها الشخصية النر
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 :هناك استثناءان لهذه القاعدة

  من خارج المدرسة ،  .1
 تك بحيث تقوم المدرسةموافق فيمكنك إعطاءإذا كان طفلك بحاجة إىل مساعدة أو دعم إضاف 

  ستقدم  للجهة/ الجهاتتقديم المعلومات الالزمة ب
  أنك تسمح للمدرسة بإخبار للعدة مساالنر

 طفل. إعطاء الموافقة يعن 

  أي وقت بزمن معير  عىل ما يمكن أن يقال. هذه الموافقة محدودة  اناآلخرين. أنت والمدرسة تتفق
 .ويمكنك سحبها ف 

  خطر التعرض لألذى بطريق2
ة ما ، فإن . إذا كان لدى المدرسة سبب لالعتقاد بأن أحد األطفال قد تم إهماله أو أنه ف 

  المدرسة ملزمون بإبالغ مصلحة رعاية الطفل. 
 موظف 

 مترجم

  بعض األحيان قد تكون بير   تواصل جيد  يكون هناك من المهم أن
المدرسة وأولياء األمور وأن يفهموا بعضهم البعض. ف 

جم. يمكن لكل من المدرسة  جم فوري. إذا  واألولياءهناك حاجة إىل متر ، عىل  ذلكحاجة إىل ال دعتطلب استخدام متر

  اجتماع األ
جم ار المدرسة مقدما ب، يجب عليك إخ ولياءسبيل المثال ف    متر

  عليها طلب ود ه   المدرسة . برغبتك ف 
فع النر

جم جم الفوري. المتر م المتر جم فوريب ملتر   .واجب الشية. ال يجوز استخدام األطفال كمتر

 المنهاج الدراسي
  المدارس اال  هو الذي ينظم التعليم قانون التعليم

محتوى التعليم.  الدراس  هو الذي ينظم جا والثانوية ، والمنه ساسيةف 

 الدراسية.  ومناهج خاصة بالمواد ، من قسم عام  الدراس   يتكون المنهاج

 القسم العام من المنهاج الدراسي
  يجب أن ا يوضح الجزء العام من المنه

  العملية التعليميةتحكم ج القيم والمبادئ النر
 . هذا ينطبق عىل جميع التعليم ف 

 .والثانوية ساسيةالمدارس اال 

  أن تتاح الفرصة للطالب لتطوير الوع  ا يشدد الجزء العام من المنه
تفكتر العىل قدرة ال، و  ةالبيئيبأهمية  ج عىل أنه ينبغ 

. سوف يتعلم الطالب أيضا   
 .ممارسة عمليةك  الديمقراطيةما معن  النقدي والوع  األخالفر

 
ً
  تعلمهم وأن يكونوا قادرين عىل استخداوبشكل سوف يطور التالميذ تدريجيا

م ما دائم المعرفة والفهم. يجب أن يتأملوا ف 

  سياقات مختلفة. يجب أن يتدرب التالميذ عىل صياغة األسئلة وإيجاد اإلجابات 
م أو مع اآلخرين. سواء بمفرده -تعلموه ف 

 واالستكشاف مهم.  االبتكار ب كيفية التعلم. التعاون واالبتكار واإلبداع ، والحكم والتفكتر ، يجب أن يتعلم الطال 
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 المنهاج الدراسي للمواد المدرسية
  مختلف الالمدرسية وضح مناهج المواد ي

. كل مدرسة تقرر كيفية عمل الطالب مراحلما يجب أن يتعلمه الطالب ف 

 .جا لتحقيق أهداف المنه

  التقييم

عليما التلميذ ت يتلقى لكيالسنة الدراسية األولى. هذه التقييمات مهمة  بداية منمن معلميهم  مرحلي تقييم على التالميذ يحصل

 مرحليتقييم الالتم تقديم ساعد الطالب أيًضا في فهم ما يمكنه فعله للتعلم بأفضل طريقة ممكنة. يسي. التقييم يتناسب مع مستواه

 .السلوك على مدار العام ويمكن تقديم التقييم شفهياً وخطياً للطالبكذلك  لمواد والنظام ول

بدون عالمات.  وأمع  افي المدرسة االبتدائية ، ال يحصل الطالب على درجات. في المدرسة الثانوية ، يتلقى الطالب تقييم

يم عملهم وتطورهم وكفاءتهم ة. يجب على جميع الطالب تقيأفضل درج يه 6على أن عالمة ،  6-1مقياس الدرجات هو 

 .الخاصة. وهذا ما يسمى التقييم الذاتي
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 لغتهم األم غير النرويجية الذينالتالميذ 
اب قدر كاف من يمكنهم من اكتسلغوي خاص  دريسيحق للتالميذ الذين لديهم لغة أم غير النرويجية أو سامي الحصول على ت

ثالثة  أحد ي الخاصاللغو يس. يمكن أن يكون التدرالعادي المنتظم في الفصل يسمتابعة التدرمما يتيح لهم النرويجية  اللغة

 :أشياء

ويجيةس -تدريس نرويجر  منفصل  •  اعات خاصة لتعلم اللغة الت 

  اللغة  •
  اللغة األم لفهم المواضيع ومحتوى المواد. ي -تدريس ثنائ 

 مكن للطالب الحصول عىل مساعدة ف 

 اللغة األم تلميذ يمكن تعليم ال -تدريس اللغة األم  •

له / لها الحصول على  لتحديد ما إذا كان يحق ، لتلميذلالنرويجية للغة  يلمعرفا القيام باختبار المستوى يجب على المدرسة 

أن محتوى لغوي خاص ، يتم اتخاذ قرار واحد بش سإلى أن للطالب الحق في تدرياالختبار لغوي خاص. إذا خلص  ستدري

 .الخاص. يحق لك بصفتك أحد الوالدين االستئناف ضد هذا القراراللغوي  سونطاق التدري

 

 تدريس منفصل للغة النرويجية
 

وي    ج و    الت 
ويجية الحصول عىل ساعات خاصة بهم لتعلم الذين ال يستطيعون يمكن للطالب الجدد ف  التحدث باللغة الت 

ويجية. هناك منهج منفصل لهذا الغرض ويجية ،  يساعدهم عىل معرفة اللغة الت  حنر يتمكنوا من المزيد من اللغة الت 

  
. الهدف من التدري متابعة التعليم ف   

ويجر  الخاص هو أن يتعلم  سالفصل الدراس  العادي، مع بعض الدعم اإلضاف  الت 

  ليتمكن من متابعة التدري
ويجية بما يكف   ، سالطالب الت 

ا
ا طويًل

ً
. قد يستغرق األمر وقت  

  الفصل دون دعم إضاف 
الًبا وغ ف 

  جميع المواد
ويجية ف  ويجية لالستفادة الكاملة من تدريس اللغة الت    من اللغة الت 

 .عدة سنوات ، لتعلم ما يكف 

 للمواد المدرسية ثنائي اللغة سالتدري

و  ا مواصلة تعلم المواد. ثم قد يكون من الض 
ً
ويجية ، يجب عليه أيض   نفس الوقت الذي يتعلم فيه الطالب اللغة الت 

ري ف 

  اللغة عىل ما يجب أن
  اللغة األم لفهم الموضوعات. يتعاون مدرس المادة والمدرس ثنائ 

 للطالب الحصول عىل مساعدة ف 

  اللغة  ستدريال يتعلمه الطالب باللغة األم. وهذا ما يسىم
  أن التلميذ قد  للمواد الدراسيةثنائ 

ىل المواد تدرب عي، مما يعن 

  التدري
. إذا لزم األمر ، للطالب الحق ف   .بلغتير   سبلغتير 
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 التدريس باللغة األم

ذ عىل التلمي يساعد قد األم. هذا  ةاللغة األم ، والهدف هو معرفة المزيد من لغ باستعمال سالتدري هو  اللغة األمبتعليم ال

ويجية. يجب عىل المدرسة تقييم ما إذا كان الطالب يحتاج إىل التدري سة أن اللغة األم. إذا وجدت المدر ب ستعلم اللغة الت 

  التعليم باللغة األم
  حاجة إليها ، فإن للطالب الحق ف 

 .الطالب ف 

 عرض تمهيدي للطالب الذين وصلوا حديثًا

ويجية  عاشوا اص للطالب الذين قد يتم تقديم عرض تمهيدي خ ة حنر يتمكنوا من تعلم اللغة الت  ة قصتر وي    ج لفتر   الت 
 
ف

  مجموعاتهم أو فصولهم أو 
 
ا ف

ً
  الفصل العادي. يمكن للبلدية تنظيم عروض تمهيدية للطالب الوافدين حديث

 
 قبل البدء ف

  الفصل العادي إذا  ن نتائجيحققو اختياري، لكن الكثتر من الطالب  هو  تمهيديالعرض ال قبولمدارسهم. 
 استفادوا أفضل ف 

 
ا
  الدورات التمهيدية  سالتدري ركز تمهيدي. يجب أن يال عرضمن ال أول

 .جيدةالتعليمية البيئة الو  عىل االندماجف 
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 التدريس خارج قاعة الصف
  جميع المراحل ، من الشائع أن يقوم الطالب برحالت وزيارة المتاحف وأنشطة مختلفة 

. هذا تعلي خارجف  م الفصل الدراس 

  المدرسة وحضور 
 .إلزام   همماثل لما يحدث ف 

  العديد من المدارس ، من الشائع أن يسافر الطالب إىل 
. الهدف من ويقضون لياىل  مع بعضعىل مدار عدة أيام  مخيماتف 

. اليالمدرس المخيماتإقامة    تنظمها المدرسة مجان ترحال ة هو تقوية الطالب عىل الصعيدين األكاديىم  واالجتماع 
ية. النر

للحصول عىل مزيد من  صفتحدث إىل مدرس اليمكنك المدرسة، فال المخيمات أو  رحالتإذا كنت تتساءل عن ال

  المخيملتخطيط الالمعلومات حول 
 .لرحلة أو اإلقامة ف 

ا عىل التدري س المرنمبدأ التدري
ً
. من األهمية بمكان أ سينطبق أيض  ، وأن ن يشارك جميع الطالبخارج الفصل الدراس 

ة لل للتدريس طرق مختلفةعىل الطالب  عرفيت   الفصل. إذا كان هنا ةاالجتماعي عالقة، وهذه الرحالت لها أهمية كبتر
ك ف 

  هذه األنشطةما يجعل من الصعب عىل طفلك ال سبب
تيبل صفمع مدرس العليك أن تتواصل ، ف مشاركة ف  بدائل  تر

 .لطفلك أخرى
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 المنزليالواجب 
 ما يكون الواجب الم ستلمأن ي طبيغ  من ال

ا
ل بعد المدرسة. عادة   المت  

  يجب عليهم القيام بها ف 
ىل  الطالب المهام النر

ت  

  المدرسة وعىل الطالب التدرب 
ا تم إكماله بالفعل ف  ل. عليه موضوعً   المت  

 فالهمواجبات أط الوالدين يتابع أن رائع  شنر  ف 

 بها. اهتماًما  ا بدييو 

  الواجبات مساعدة عروضا لجميع المدارس تقدم 
 
لية. و التالميذ ف تختلف من مدرسة إىل أخرى حيث  هذه العروضالمت  

  الواجبات يتم تقديم  المساعدة
لية ف    بعض البلديات ، تقدم،  بحسب المراحل  والصفوف  المت  

جمعيات ال بعض ف 

  الواجبات مساعدة لل التطوعية عروضا 
لية. يمكنكف   .أن تسأل المدرسة عن نوع العروض المتاحة المت  

 أوقات الفراغ للطالب
 

ا  وناألطفال والشباب يتعلم
ً
  المدرسة ، و أيض

  أوقات فراغهم. يتعلمون ف 
 ف 
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 األنشطة المدرسية قبل و بعد الدوام المدرسي

ألنشطة المدرسية قبل و بعد الدوام .. برنامج ا4-1 الصف للتالميذ من ةالمدرسي نشطةلأل  برنامججميع المدارس لديها 

اف والرعاية و ا يتضمن هو عرض المدرس   فيهية قبل وبعد المدرسة. نظام األنشطة المدرسية قبل وكذلك إلرسر األنشطة التر

    و بعد الدوام المدرس  
   كلليس مجانًيا ف 

 .البلديات ، لكن بعض البلديات لديها عرض مجائ 

 األنشطة الترفيهية

  أنشطة ترفيهية منظمة وهذا 
ء أن يوفر الكثتر من التعلم. إذا كان لزمال  من شأنهيشارك العديد من األطفال والشباب ف 

كة ، فقد يكون من السهل تكوين صداقات ويمكن أن    تهيئة ظروف اجتماعية ذلك ساعد يالمدرسة اهتمامات مشتر
ف 

   ولياءجيدة للطالب. يلعب األ
ا دوًرا مهًما ف 

ً
   أيض

فيهية ألطفالهم. غالًبا ما يتعاون األولياء ف  األطفال  يلتوص األنشطة التر

  األ  أماكنمن وإىل والشباب 
طرق األولياء بالتدريب أو المساهمة ب المختلفة. يقوم العديد من نشطةالتدريب والمشاركة ف 

  مجاالت عدة أخرى 
فيهية. ف    األنشطة التر

دث مع أولياء األمور اآلخرين حول التح من المفيد يشارك بها أطفالهم ف 

فيهية الخاصة بك كو ا ىل  األنشطة التر
ً
  أوقات فراغهمب عىل اطالع. الكثتر من المعلمير  أيض

 .ما يفعله الطالب ف 

 احتفاالت عيد الميالد
ء عادي توجيه  

 قد تكوناألطفال  بعضعند التحاق األطفال بالمدارس االبتدائية.  ةحتفال بعيد الميالد. خاصلل  دعوة  سر

   عادات أخرىلديهم أو  من بعض األطعمة حساسيةعندهم 
حضور هذه االحتفاالت. عليهم جعل من الصعب ياألكل قد  ف 

  اآلخرين  األولياء األفضل التحدث مع
 موعد قبل  لسبب أو آلخر وذلك ناولها ال يستطيع طفلك ت وإخبارهم باألطعمة النر

ة للشخص الذي يحتفل بعيد ميالد طبيغ  احتفاالت عيد الميالد. من ال . قد يكون من الجيد التحدث هإحضار هدية صغتر

  اجتماع الوالدين. من المهم أن 
   مال يتعن أعياد الميالد واالتفاق عىل حجم الهدايا ف 

  المشاركة ف 
 إقصاء أي أحد ف 

 .االحتفاالت 
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 التوجيه والتكوين المستمر

 الحق في التوجيه االجتماعي

  تطوير يجب أن 
  التنمية الشخصية واالجتماعية للتالميذ وف 

  الم همتساهم المدرسة ف 
بوي  توجيه. الدراس  وال عرف  التر

  
تهماالجتماع  سيساعد التالميذ ف  . سوف يساعد الطالب الذين يعانون من مشاكل شخصية أو اجتماعية يةالمدرس مستر

  المدرسةقد يكون لها تأثتر عىل تعليم التالميذ و مما أو عاطفية 
 .الظروف االجتماعية ف 

  ت
 
ا الحصول  الالزمة المساعدة من تقديم لمدرسةا وحضها قد تمكنالمشكالت  شخيصالمساعدة ف

ً
. يمكن للطالب أيض

  العثور عىللعىل المساعدة خارج المدرسة. يمكن ل
المناسبة  المؤسسات أو الهيئات مستشار االجتماع  المساعدة ف 

 .واالتصال بها
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 والمهني عليميالتوجيه الت

ويد التال  عداديةيقوم مستشارو المدرسة اإل  التوجيه اختياره.   بمعلومات عن نوع التعليم الثانوي الذي يمكن للتلميذ  ولياءميذ واألبتر 

  
ويزيد  أن يمنح الطالب رؤية ذاتية من شأنه. هذا مهتماماتهأيضا او  قدراتهمالطالب عىل إدراك قيمهم و  هو لمساعدة التعليىم  والمهن 

  
من قدرته عىل اتخاذ خيارات تعليمية ومهنية جيدة. يجب عىل المستشارين مساعدة الطالب عىل تقييم عواقب الخيارات النر

  قد تؤثر عىل الخيارات الخاطئة تجنبيتخذونها و 
 .همأو مهن دراستهم النر

 ة ب: المتعلق يجب تزويد الطالب بالمعلومات واإلرشادات

 اختيار المهن •

وي    ج و المتاحة الفرص التعليمية •   الت 
 
  ف

 
 بلدان أخرىف

 سوق العمل وطنيا ودوليا •

 استخدام أدوات التوجيه المختلفة •

 االنتقال إىل المدرسة الثانوية

  التعليم ال عدادية لهمالذين أتموا المرحلة اال  التالميذ 
 
  حير  أن طالب الصف العارسر  . ثانويالحق ف

 
لب بطا يتقدمو  أنيمكنهم ف

  .للحصول عىل التعليم الثانوي
 
  نهاية السنة اإلعدادية إىل مزيد من التعليم ف

 
وي    ج ف  المدارس قد يحتاج التالميذ الذين يأتون إىل الت 

  المدرسة اال  ساسيةاال 
 
  أماكن أخرى ، يمكن للطالب ساسيةقبل بدء التعليم الثانوي. تقدم بعض البلديات سنة إضافية ف

 
اسة الدر . ف

  
 
  العديد من األماكن ، هناك ما من خالل للبالغير  أو  ساسية من خالل برنامجالمدرسة اال ف

 
  مدرسة ثانوية. ف

 
يسىم  دورة تمهيدية ف

  المدرسة الثانوية.  ساس  حيث يتلفر الشباب المزيد من التعليم اال  المركبةفصول الب
 
 ف
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