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 هذا الكتيب هو جزء من أعمال العالقات العامة لوالية برلين، وهو غير 
مخصص للبيع وال ُيسَمح باستخدامه للدعاية ألحزاب سياسية.

 ولسهولة القراءة تخلينا هنا عن االستخدام المتزامن لصيغ المذكر والمؤنث. 
 فجميع مسميات األشخاص هنا تسري على جميع األجناس على حٍد سواء 

)المذكر/المؤنث/المختلف(. 



أستريد زابينه بوسه
عضو مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة

أولياء األمور األعزاء،
أول يوم في المدرسة هو تاريخ مميز جًدا ليس فقط ألطفال، 

بل ألسرهم أيًضا. فاآلن تبدأ مرحلة جديدة ومثيرة من 
الحياة! نعم، حانت لحظة دخول المدرسة االبتدائية والتي 

تركز تركيًزا كبيًرا على تعزيز المرح والقدرة على التعلم. 
في مرحلة بدء المدرسة في برلين يستطيع كل طفل أن يتعلم 

بحسب مستوى تطوره الشخصي وسرعته. وبناًء على خبرتي 
الطويلة في العمل كمديرة لمدرسة ابتدائية أعلم تماًما أن: كل 
طفل يختلف عن اآلخر ويأتي للمدرسة وهو لديه مواطن قوة 

واهتمامات خاصة به. 

ة  ثمة عروض كثيرة تقدمها مدارس برلين االبتدائية، وهي ُمَعدَّ
خصيًصا لطفلكم. فجميع المدارس االبتدائية توفر خدمات 

رعاية اليوم الكامل والدعم المتنوع، وذلك باإلضافة طبًعا إلى 
الحصص الدراسية. وبالتالي يمكن لطفلكم أن يتعلم ويلعب 

ويستريح ويتحرك بنشاط في كل يوم. وتساعد في ذلك المدينة 
بالكامل من خالل عالقات التعاون مع النوادي الرياضية 

ومدارس الموسيقى واتحادات الشباب والمؤسسات. مدارس 
برلين االبتدائية توفر لألطفال جميع مواد التعلم الضرورية 

مجاًنا وبدون أي مساهمة ذاتية. كما تتوفر أيًضا لطفلكم وجبات 
غداء مدرسية وتذكرة التلميذ BVG للحافالت والقطارات مجاًنا. 

في برلين تقديم التعليم الجيد ال يعتمد على الدخل.

 
في مدارسنا هناك اهتمام بالغ بالمشاركة، فالجميع يستطيع 
المشاركة، بل ينبغي عليه المشاركة. يمكن ألولياء األمور 
المشاركة في رسم مالمح الحياة المدرسية لطفلهم، وذلك 

بالتعاون مع المعلمين والمربين واألطفال في المدرسة. كما 
يقرر المجتمع المدرسي بالكامل الكثير من األمور المتعلقة 

بالحياة اليومية المدرسية بدًءا من إيقاع الحياة اليومية، مروًرا 
بعروض الطعام، وحتى تنظيم ساحة اللعب في المدرسة. األمر 

يستحق مشاركتكم التي نرحب بها للغاية.

أتمنى ألسرتكم بداية موفقة في المدرسة ونتمنى لطفلكم وقًتا 
ممتًعا مليًئا بالنجاح والسعادة في رحلة التعلم.
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يمكنكم في الصفحات التالية معرفة المزيد عن المدرسة 
االبتدائية في شكلها الحالي، وكذلك بعض المصطلحات مثل 

"فترة بدء الدراسة المرنة" و"التعلم عبر الفئات العمرية 

المختلفة" أو "الشهادة القائمة على مؤشرات تقييم األداء". 
وكيفية المشاركة في رسم مالمح هذه المرحلة المهمة في 

حياة طفلكم بكل نشاط وحيوية. 

 مرحًبا بكم 
في المدرسة

مع دخول المدرسة يبدأ طفلكم المرحلة التالية المثيرة من مراحل الحياة. 
ولكن أنتم أيًضا كأولياء أمور ستعايشون الحياة المدرسية من جديد. 

فمثلما يشهد مجتمعنا تحواًل دائًما فكذلك المدرسة أيًضا تظل في تطور 
دائم. بدًءا من أشكال الحصص الدراسية مروًرا ببنية الفصول وتقييم 

األداء وحتى الحياة اليومية المدرسية. 
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تعلم التعلم
الهدف من التعلم ليس فقط من أجل المدرسة، وإنما للحياة - مع تحقيق ذلك دائًما وأبًدا 

بشكل جديد. ولذلك يتعين على طفلكم أواًل أن يتعلم التعلم بنفسه. أما المدرسة فهي 
تربط بين التعلم االجتماعي والمنهجي والمادي. ويعني ذلك أنها توفر المعرفة وتساعد 

طفلكم في الوقت نفسه على اكتساب المهارات الالزمة لتطبيق هذه المعرفة وإثرائها.

الدعم الفردي لكل طفل
بالطبع يكتسب تالميذ الصفوف األولى بالمدرسة قبل المدرسة - بل ومنذ مولدهم- 

الكثير من المعرفة والقدرات. ولكن هذا التطور يختلف من طفل آلخر، بحيث يأتي 
كل طفل عند بدء المدرسة بظروف متباينة تماًما عن غيره من األطفال. 

أن يكون هناك فروق في التطور حتى ثالثة أعوام هذا أمر طبيعي جًدا. فبينما يمكن 
لطفل عند بدء دخول المدرسة أن يقرأ نصوًصا، ال يعرف آخر قراءة الحروف، 

ولكنه يظهر قدرات خاصة فيما يتعلق بالتصور المكاني. 

تحقق المدرسة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، حيث إنها تعزز مهارات كل طفل 
واحتياجاته بصورة فردية في مرحلة بدء المدرسة - أي في الصفين األول والثاني. 

 ولتحقيق ذلك البد لها أن تعرف مهارات طفلكم واهتماماته وخبراته المسبقة.

تحديد المستوى التعليمي
يستفسر الكثير من المعلمين قبل اليوم األول من المدرسة عن المستوى التعليمي 

لتالميذ الصفوف األولى بالمدرسة في مجالي اللغة والرياضيات، حيث يكلفوا 
األطفال بمهام خاصة بالمستوى التعليمي األولي ببرلين )LauBe(، والذي من خالله 

يستطيع المعلمون فهم القدرات اللغوية والحسابية لتالميذ الصفوف األولى المدرسية 
واستعراضها بشكل منظم. 

وهنا تمثل اإلجابات المسجلة لطفلكم األساس الذي يقوم عليه الدعم الفردي في مرحلة 
بدء المدرسة وكذلك محادثات المدرسة معكم. عالوة على ذلك يتعاون المعلمون في 

كثير من األحيان مع الحضانات.

وعندما يحصل المعلمون على سجل تعليم اللغة الخاص بالحضانة يمكنهم بناًء عليه 
معرفة المستوى اللغوي لطفلكم. االفتراضات األساسية التالية مهمة جًدا وحاسمة 

بالنسبة للمدرسة:

كل طفل تعلم بالفعل الكثير قبل دخول المدرسة.	 
كل طفل يريد التعلم.	 
كل طفل يختلف عن اآلخر.	 
األطفال هم اللبنات الفّعالة لبناء معرفتهم وقدراتهم.	 
كل طفل يسلك طريًقا خاًصا به أثناء رحلة التعلم.	 
كل طفل يحتاج في التعلم إلى األوقات والعروض المناسبة له.	 
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التعلم عبر الفئات العمرية المختلفة
في نظام التعلم عبر الفئات العمرية المختلفة يستطيع األطفال القادرون 
على التعلم بشكل أسرع إنجاز الواجبات باالشتراك مع تالميذ الصف 
الثاني أو الثالث وتبادل المعلومات مع األطفال األكبر سًنا، ذلك أنهم 

على دراية بالحياة المدرسية بالفعل، كما أنهم يعرفون أيًضا طرق سير 
الحصص الدراسية وقواعدها ويتعاملون مع اآلخرين بصفتهم نماذج 
ُيحَتَذى بها. فضاًل عن ذلك يحصل طفلكم أيًضا من خالل زمالئه في 

الفصل الذين يستطيعون القراءة والكتابة والحساب على التشجيع والدعم. 

وثمة أمر آخر حاسم وهو الخبرات التي يمكن أن يكتسبها أيًضا األطفال 
األكبر سًنا من األطفال األصغر سًنا. فإذا كان طفلكم في العام الدراسي 

الثاني أو الثالث فيمكنه بدوره أن ينقل معرفته وخبراته إلى تالميذ 
الصفوف الدراسية األولى التاليين ويستطيع أيًضا تثبيت معرفته وخبراته. 

الصفوف المرتبطة بالفئات العمرية المختلفة
المدارس التي تفصل الصفين األول والثاني بحسب الفئات العمرية تعتمد 
أيًضا على نظام التعلم المرن والفردي. وقد وضعت كل مدرسة تصورها 

التربوي بذلك الشأن، والذي ُيبّين في المقام األول التعاون بين المعلمين 
والمربين والمختصين بالدعم التربوي الخاص للصفين األول والثاني. 

ما هي العروض التي يحصل عليها كل طفل لتناول المحتويات 	 
 التعليمية في كل مادة بناًء على مستواه التعليمي؟

ما هي المشروعات القائمة على الصفوف والفئات العمرية المختلفة 	 
 أو األنشطة المشتركة المتوفرة؟ 

هل توجد شراكات بين األطفال األصغر سًنا واألكبر سًنا؟ 	 

سوف تخبركم المدرسة الملتحق بها طفلكم بكل هذه التفاصيل بكل سرور.

تعلم اللغة األلمانية
اللغة هي مفتاح التعلم. فهي أمر مهم وأساسي الكتساب المعرفة وفهم 
السياقات المختلفة. ولذلك فإن تعلم اللغة يمثل جزًءا مهًما ال يتجزأ من 

كل حصة دراسية - وذلك بالطبع في كل المواد الدراسية.

عند بدء دخول المدرسة يحتاج بعض األطفال إلى دعم لغوي. ولذلك 
يتوفر في المدارس التي تزيد فيها الحاجة إلى الدعم مزيد من المعلمين 

لدعم األطفال من خالل عروض داعمة خاصة بالمدرسة. 

المدرسة االبتدائية
  www.berlin.de/sen/bjf/go/grundschule  →

التعلم بحسب سرعة كل طفل
األطفال الذين يحتاجون إلى المزيد من الوقت إلرساء قواعد التعلم 
المستمر يمكنهم االلتحاق بمرحلة بدء المدرسة لعام آخر. أما من 

يمتازون بسرعة أكبر في التعلم فيمكنهم االنتقال إلى الصف الثالث بعد 
مرور عام واحد.

سوف ُيخِطركم المعلمون والمربون بشكل دوري بمدى تقدم طفلكم 
في التعلم. وأثناء العام الدراسي الثاني يتضح ما إذا كان طفلكم 

يمكنه االستفادة من فترة تعلم أطول بمرحلة بدء المدرسة. متى يصبح 
طفلكم مستعًدا لالنتقال للمرحلة التالية؟ هذا ما يحدده معلموه في 

اجتماع الفصول.

األمر الحاسم هنا في هذا الصدد هو أن: االلتحاق بمرحلة بدء الدراسة 
لعام آخر ال يعني التأخر أو الفشل، وإنما يحصل طفلكم بذلك على 

الوقت الالزم للتعلم. فثمة قاعدة عامة هنا؛ أال وهي: المهم هو الشعور 
بالنجاح بداًل من الخوف من الفشل. حتى وإن تأخر طفلكم بعد مرور 
ثالثة أعوام عن دخول الصف الثالث فإن هذا الوقت اإلضافي لن يتم 

احتسابه في إطار نظام التعليم اإللزامي العام.

مجموعات األعمار المختلفة

نظًرا ألن األطفال يتعلمون من بعضهم البعض ومع بعضهم أيًضا بشكل 
متميز جًدا في إطار مجموعات األعمار المختلفة فتستغل الكثير من 

المدارس مبدأ التحفيز المتبادل. 

ن في مرحلة بدء المدرسة صفوًفا لفئات عمرية مختلفة،  ولذلك فهي تكوِّ
مثاًل للصفين الدراسيين األول والثاني أو من األول إلى الثالث. وهنا 

يتعلم كل طفل التعلم بحسب سرعة تعلمه دون أن يضطر لتغيير 
مجموعة التعلم كلها أو كل المعلمين. وبالتالي يظل على صلة بأصدقائه 

واألشخاص المقربين له - بغض النظر عن مدة مرحلة بدء المدرسة 
الملتحق بها. 

توجد في بعض المدارس مجموعات مختلفة األعمار حتى في الصفين 
الدراسيين الثالث والرابع أو من الرابع إلى السادس.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
  www.berlin.de/sen/bjf/go/fruehe-bildung  →
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نظام المدارس في برلين

eBBR/*
BBR

MSA

1   المدرسة االبتدائية ومرحلة بدء المدرسة

قد تستمر مرحلة بدء المدرسة من عام إلى ثالثة أعوام. ويعقبها عادًة 
أربعة أعوام أخرى في المدرسة االبتدائية، ثم االنتقال بعد ذلك إلى 

المدرسة التكميلية، والتي يمكن الوصول إليها أيًضا بعد مرور أربعة 
 أعوام في حالة توافر إمكانية االلتحاق بالمدرسة الثانوية األساسية، 

 وذلك بحسب اإلنجازات المحققة في المدرسة االبتدائية.

2   المدرسة الشاملة

في المدرسة الشاملة يظل التالميذ مًعا بدًءا من الصف الدراسي األول إلى 
العاشر. ويمكن الحصول على شهادات إتمام جميع السنوات الدراسية. كما 
 يمكن الحصول على شهادة الثانوية العامة بعد العام الدراسي الثالث عشر.

3   المدرسة الثانوية المتكاملة

يمكن التحويل إلى المدرسة الثانوية المتكاملة )ISS( بعد الصف الدراسي 
السادس. ويمكن للتالميذ الحصول على جميع شهادات إتمام المرحلة 
الدراسية. كما يمكن الحصول على شهادة الثانوية العامة بعد الصف 

الدراسي الثالث عشر. ويحصل الطالب على االنطباعات األولى عن 
عالم األعمال من خالل التوجيه المهني والتدريب العملي. 

4   المدرسة الثانوية

في المدرسة الثانوية يمكن للتالميذ الحصول على شهادة الثانوية العامة بعد 
الصف الدراسي الثاني عشر. العام األول في المدرسة الثانوية عام تجريبي.

)OSZ( 5   المدرسة الثانوية المهنية/ مركز المرحلة الثانوية المهنية

في المدرسة الثانوية المهنية يختار الطالب من بين ستة اختصاصات 
ومجاالت مهنية. وُتسَتكَمل المواد التقليدية بدورات من كل مجال مهني. 

6   المدارس التي تركز على الدعم التربوي الخاص

س فقط لألطفال والمراهقين ذوي اإلعاقة أو األمراض  هذه المدارس تدرِّ
أو المشاكل الصحية وتمهد الطريق لتحقيق االندماج في المجتمع بشكل 

أكبر. ويمكن هنا أيًضا االنتقال من هذه المدارس إلى المدرسة العامة.

الشهادات الدراسية

الثانوية العامة = شهادة إتمام المرحلة الثانوية	 
BBR = شهادة التعليم المهني 	 

eBBR = شهادة إتمام التعليم المهني المتقدمة	 

 MSA = شهادة المدرسة المتوسطة	 

تتطلب شهادة المدرسة المتوسطة )MSA( وشهادة إتمام التعليم المهني 
المتقدمة )eBBR( إجراء اختبار للحصول على شهادة إتمام المرحلة. كما 
يتطلب االنتقال إلى المرحلة الثانوية أيًضا عدة متطلبات، من بينها شهادة 

 .)MSA( المدرسة المتوسطة

*  شهادات مدرسية للتالميذ ذوي الحاجة إلى دعم تربوي خاص في 
 "التعلم" في نهاية الصف الدراسي العاشر:

BOA = شهادة إتمام التعليم المهني	 

الشهادة المعادلة لمؤهل التدريب المهني	 

1

43

26

6
2 3 5

4

المدرسة الثانوية
المرحلة الثانوية األولى

المرحلة األساسية
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 المدرسة مكان 
للتعلم والحياة

يقضي طفلكم وقًتا كبيًرا في المدرسة. ولكي ينجح في التعلم من المهم جًدا أن 
يحب الذهاب إلى المدرسة ويشعر هناك بالسعادة. وهذا األمر ليس معنًيا فقط 

بالحصص الدراسية، وإنما أيًضا بالعروض المكملة وكذلك الدعم الفردي ووجبة 
الغذاء المشتركة فضاًل عن تصميم الفصول.
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دعم اليوم الكامل
تتفانى مدارس برلين العاملة بنظام اليوم الكامل في إنجاح عملية التعلم والتعايش االجتماعي. فمن ناحية تقوم على التعلم 

والتركيز وبذل الجهد. ومن ناحية أخرى يستطيع األطفال هنا االستمتاع بحرية الحركة أو التواصل مع اآلخرين أو تناول 
الطعام مع اآلخرين أو الشعور بالراحة والهدوء. 

تشجع المدرسة على األنشطة الترفيهية وتعزز المهارات االجتماعية واللغوية. 
تدرس المحتويات الدراسية بعمق، ولكن في الوقت نفسه توفر لطفلكم مساحة أيًضا للتطور الشخصي. 

فضاًل عن ذلك تتعاون المدارس مع أخصائيين اجتماعيين وتربوين متخصصين في الدعم التربوي الخاص وشركاء آخرين 
مثل مدارس الموسيقى أو المسارح أو المكتبات أو النوادي الرياضية. وهذا بدوره يفتح آفاًقا جديدة متنوعة للتعلم. 

يمكنكم معرفة التصور التربوي الذي تتبعه مدرسة طفلكم من خالل البرنامج المدرسي. 
وهو يتوفر عادًة على الموقع اإللكتروني للمدرسة.

النظام المفتوح أو المقيد
توفر برلين ألطفال المدارس االبتدائية حرية االختيار ما بين مدارس اليوم الكامل المفتوحة أو المقيدة، حيث يعمل المربون 

هنا على دعم طفلكم ورعايته خارج نطاق الحصص الدراسية. 

ومن خالل التنسيق مع المعلمين يعرفون على وجه التحديد ما الموضوعات أو الواجبات التي أنجزها طفلكم في الحصة 
الدراسية وما هي المشاكل أو الصعوبات التي واجهها فيها وما هي الخالفات التي قد تحدث بين أطفال المجموعة الواحدة.

البرنامج المدرسي يتضمن معلومات حول

تنظيم مدرسة اليوم الكامل	 
تطبيق المناهج الدراسية العامة	 
عرض مجموعات العمل المكملة أو األنشطة الرياضية	 
مرافقة األطفال في إنجاز الواجبات التعليمية.	 

المدرسة في أزمنة الكورونا
 أحدث المعلومات حول تشغيل المدارس 

بناًء على واقع انتشار العدوى:

ستجدون معلومات عن قواعد الحصص الدراسية 
والدورات المنعقدة أثناء اإلجازات والرعاية الطارئة 

 وما إلى ذلك على الرابط: 
www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule →

معلومات عن برنامج برلين "أقوياء 
 برغم الكورونا“: 

www.stark-trotz-corona.berlin →
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مدرسة اليوم الكامل االبتدائية المفتوحة
مدرسة اليوم الكامل االبتدائية المفتوحة توفر لطفلكم الدعم والرعاية 

بصورة ُيعَتَمد عليها من الساعة 07:30 إلى 13:30، حتى إذا تأخر بدء 
الحصة الدراسية ذات مرة أو انتهت مبكًرا. 

عالوة على ذلك يمكن لجميع األطفال تناول وجبة الغذاء سوًيا. وال 
يحتاج أولياء األمور لدفع أي مقابل لذلك.

وإذا احتجتم بسبب عملكم أو ألي أسباب عائلية الحصول على دعم 
إضافي أو رعاية إضافية قبل الساعة 7:30 أو حتى الساعة 18:00 بحد 

أقصى يمكنكم المطالبة بذلك أيًضا في المدرسة. 

ستحصلون على استمارة الطلب في المدرسة أو في مكتب رعاية شباب 
 المنطقة أو عبر اإلنترنت على الرابط: 

  www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare  →

بالنسبة ألطفال الصف الدراسي الثالث وحتى السادس ربما يتعين عليكم 
المساهمة في دفع التكاليف بحسب دخلكم وبحسب الوحدات المحجوزة. 

أما بالنسبة للصفين الدراسيين األول والثاني فإن جميع عروض الرعاية مجانية 
- وتشمل الرعاية أثناء اإلجازات من الساعة 06:00 إلى الساعة 18:00.

9

6 18

15

12

13:30 – 16:00
Nachmittags-

betreuung

7:30 – 13:30
Verlässliche

Halbtagsgrundschule

16:00 – 18:00
Spätbetreuung

6:00 – 7:30
Frühbetreuung

 
 

جدول مدرسة اليوم الكامل االبتدائية المفتوحة )مثال(

بدًءا من الساعة 7:30 

9:45 – 8:15

11:40 - 10:10

13:30 - 12:00

8:15 – 7:50

بدًءا من الساعة 13:30

10:10 – 9:45

12:00 - 11:40

وصول األطفال وحصص الدعم المبكر ذات العروض االختيارية على سبيل المثال

النموذج األول )الحصة األولى/ الثانية( 
حصة دراسية بنظام مراحل للتعليم والتعلم، تتخللها فترات استراحة قصيرة بحسب الحاجة

 النموذج الثاني )الحصة الثالثة/ الرابعة( 
حصة دراسية بنظام مراحل التعليم والتعلم، تتخللها فترات استراحة قصيرة بحسب الحاجة

النموذج الثالث )الحصة الخامسة/ السادسة( 
حصة دراسية بنظام مراحل للتعليم والتعلم، تتخللها فترات استراحة قصيرة بحسب الحاجة

البداية المرنة للمدرسة/ البداية المفتوحة )مثل الحلقة الصباحية(، فرص للتجمع، اكتشاف الذات، 
اكتشاف االهتمامات والمجموعات، حلقة النقاش

لعب وحركة واستجمام وأوقات تعلم وعروض تعليمية ومجموعات عمل ونزهات لألطفال 

عروض اللعب والحركة واالسترخاء باإلضافة إلى وقت اإلفطار في الفصل

فترة استراحة تتخللها أنشطة بدنية

13:30 - 7:30

المدرسة االبتدائية بنظام 
نصف اليوم المعتمدة

16:00 - 13:30

رعاية ما بعد 
الظهيرة

7:30 - 6:00

الرعاية المبكرة
18:00 - 16:00

الرعاية المتأخرة
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مدرسة اليوم الكامل المقيدة
تعتمد مدارس اليوم الكامل المقيدة نظام الحضور اإللزامي - شاماًل وجبة 

الغذاء - طوال أربعة أيام في األسبوع من الساعة 7:30 إلى الساعة 
16:00. أما اليوم الخامس في المدرسة فينتهي ظهًرا. وهنا تقدم الحصص 

الدراسية والعروض اإلضافية للترفيه أو الدعم المستهدف بالتبادل. 

هذا التناغم يساعد المعلمين والمربين على التعاون مع بعضهم البعض 
بصورة أفضل وبحسب احتياجات طفلكم. 

يمكن إنجاز الواجبات المدرسية خارج إطار مدرسة اليوم الكامل المقيدة في 
صورة "واجبات منزلية" فقط في بعض الحاالت االستثنائية، األمر الذي 

ينسجم مع ظروف الحياة العائلية. ويمكنكم بالطبع كأولياء أمور المشاركة 
في وضع نظام للتعلم بنظام اليوم الكامل من خالل العروض المبتكرة. 

باإلضافة إلى ذلك يمكن حجز النماذج المبكرة أو المتأخرة المكملة 
وكذلك نموذج الرعاية أثناء اإلجازات. حيث تحتاجون هنا إلى تقديم 
طلب بالدعم اإلضافي والرعاية اإلضافية المطلوبة. يرجى تقديم هذا 

الطلب مع إثبات احتياجكم لهذا الدعم في مدرسة طفلكم. 

بالنسبة للصفين الدراسيين األول والثاني جميع عروض الرعاية مجانية. 
يمكنكم االستعالم أيًضا عن المصروفات التي قد تكون مستحقة على طفلكم 

في الصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس لدى مكتب رعاية الشباب. 
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6 18

15

12

7:30 – 16:00
Gebundene

Ganztagsschule

16:00 – 18:00
Spätbetreuung

6:00 – 7:30
Frühbetreuung

 

15

 

18:00 – 16:00

جدول مدرسة اليوم الكامل االبتدائية المقيدة )مثال الصفين األول والثاني(

7:30 – 6:00

الرعاية المتأخرة

الرعاية المبكرة

9:45 – 8:15

11:35 – 10:05

16:00 – 14:30

8:15 – 7:30

10:05 – 9:45

14:30 – 11:35

 النموذج األول )الحصة األولى/ الثانية( 
 حصة دراسية بنظام مراحل التعليم والتعلم، تتخللها فترات استراحة قصيرة بحسب الحاجة، حصة مشتركة بين المعلمين والمربين: 

االتفاق على سبل التعاون في األسبوع

النموذج الثاني )الحصة الثالثة/الرابعة( 
حصة دراسية بنظام مراحل للتعليم والتعلم، تتخللها فترات استراحة قصيرة بحسب الحاجة

النموذج الثالث
 حصة ما بعد الظهيرة بنظام مراحل للتعليم والتعلم تتخللها فترات استراحة قصيرة بحسب الحاجة - أو األلعاب والمهام، يوم الجمعة: 

يوم كامل مقيد حتى الساعة 13:30، وبعد ذلك عروض مفتوحة 

 البداية المرنة للمدرسة/ البداية المفتوحة )مثل الحلقة الصباحية(، محادثات أولياء األمور القصيرة، فرص للتجمع، اكتشاف الذات، 
اكتشاف االهتمامات والمجموعات، وقت اإلفطار في الفصل، حلقة النقاش

استراحة للعب في فناء المدرسة مع عروض للحركة 

فعالية فترة الظهيرة 
وجبة غذاء مشتركة، استراحة وقت الظهيرة - قراءة، عروض تعليمية وحركية، وقت التمرينات، وقت اللعب، استراحة لتناول الشاي

13:30 - 7:30

مدرسة اليوم الكامل المقيدة

16:00 - 13:30

6:00 - 7:30رعاية ما بعد الظهيرة

الرعاية المبكرة
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بيئة التعلم المناسبة
سعة الفصول

في مرحلة بدء المدرسة تسع الفصول عادًة لعدد من 21 إلى 26 طفاًل. 
وبالتالي يتعلم طفلكم في إطار مجموعة يمكن متابعتها بسهولة ويستطيع 
أن يعثر فيها سريًعا على أصدقاء جدد بكل تأكيد. وإذا كان هناك فصل 

يمكن أن يضم عدًدا أكبر من األطفال إما من الناحية البنيوية أو المكانية 
فيمكن للمدارس أن تعين المزيد من المعلمين.

المعلمون والتربويون
معلم الفصل هو أهم شخص مسؤول ومختص بطفلكم في المدرسة. وهو 

يعقد اجتماع الفصل بوصفه عضو هيئة تدريس باالشتراك مع معلمين 
وتربويين آخرين يعملون في الفصل. 

هذا الفريق يتفق مع فرق الفصول األخرى المماثلة على محتويات 
الحصص الدراسية كما ُيّعد الحصة الدراسية ويقدم المشورة بشأن 

التطورات التعليمية. وغالًبا ما تتولى مربية مجموعات محددة مهمة 
مرافقة المجموعات التعليمية بمرحلة بدء المدرسة. 

تتمثل مهمة المربين في ربط اهتمامات األطفال بالمتطلبات التعليمية 
العامة للمجموعة. حيث إنهم ينقلون لهم في الحصة الدراسية المعرفة 

ويعملون على تعزيز المهارات. ولتحقيق ذلك يختارون العروض 
التعليمية المناسبة ويضعون هياكل تنظيمية واضحة. 

فضاًل عن ذلك فهم يرافقون طفلكم طوال عملية التعلم بصورة فردية 
ويقدمون له الدعم بكل صبر مستخدمين وسائل المدح والتشجيع إلنجاز 
الكثير إما بمفرده أو باالشتراك مع اآلخرين. كما أنهم يراقبون مستوى 

التقدم التعليمي ويوثقونه ويساعدون طفلكم في رسم مالمح العملية 
التعليمية بنفسه وبكل مرح وسعادة. 

الفصل الدراسي

يوفر الفصل الدراسي لألطفال البيئة المناسبة للوفاء باحتياجاتهم الفردية 
والتعامل مع المواقف التعليمية المشتركة داخل المجموعة. وفي كثير 

من األحيان يساهم تصميم المكان في تحفيز األطفال على إنجاز المهام 
المختلفة - سواًء إما من خالل توفير ركن القراءة أو مكان للعب أو 

أرفف تضم مواد متنوعة "للخدمة الذاتية“. 

كما أن الطاوالت الموزعة بمرونة في الفصل والمرتبة في صورة 
مجموعات تدعم ميزة التعلم الجماعي. وكثيًرا ما يتم عرض أعمال 

الحصة الدراسية ونتائجها على الحوائط.

الكتب المدرسية ودفاتر التدريبات
يختار المعلمون مواد التعليم والتعلم المجانية المناسبة لطفلكم، ويأتي 

قرارهم بناًء على خبراتهم وبحسب االحتياجات التعليمية للفصل 
وباالتفاق مع الزمالء اآلخرين في فريق الصف الدراسي: 

 ما الكتيبات والمواد المصاحبة المستخدمة؟ 	 

هل يتعلم األطفال الحساب باستخدام البطاقات المفهرسة أو مواد 	 
 مونتيسوري أو دفاتر التدريبات؟ 

ما األلعاب التعليمية والكتب المتوفرة في ركن القراءة والرياضيات؟	 



يوم مدرسي عادي جًدا
يتحدد لكل عام دراسي المواد الدراسية وعدد ساعات تدريسها والفترة 

الزمنية الكلية لتدريسها. وتنظم كل مدرسة بنفسها تقسيم جدول 
الحصص. كما أنها تقرر أيًضا وقت وكيفية بدء اليوم المدرسي ومدة 

الحصة الدراسية أو وجبة الغذاء أو فترات االستراحة في فناء المدرسة. 

جدول الحصص
يضع المعلمون والمربون خطة للحصة الدراسية والعروض المكملة 

لمرحلة بدء المدرسة بالكامل. ويقررون بناًء على التصور المحدد 
بالمدرسة كيفية وضع األهداف والمحتويات في العام األول وكيفية 

توزيعها والعروض التعليمية التي يرغبون في تقديمها أيًضا.

بعض المدارس تبدأ بصورة تقليدية في الساعة 8:00 مع قرع الجرس. 
بينما تفضل مدارس أخرى البداية المرنة: حيث يجتمع األطفال بدًءا 

من الساعة 7:30 تقريًبا ويتناولون اإلفطار سوًيا أو يلعبون، ثم يبدأون 
حوالي الساعة 8:15 الحلقة الصباحية. 

الحصص الدراسية المرنة
في الصف الدراسي األول يتلقى طفلكم كل أسبوع 21 حصة دراسية، 

بينما يتلقى في الصف الدراسي الثاني 22 حصة دراسية، مدة كل منها 
45 دقيقة. إال أن نظام الـ 45 دقيقة للحصة المدرسية غير ملزم. 

حيث تقلل بعض المدارس الوحدات الدراسية أو تطيل مدتها لمجموعات 
مدتها من 60 إلى 80 دقيقة يتخللها فترات استراحة طويلة. وبالتالي 
يمكنها أن تقدم لألطفال أوقات مرنة إضافية للتمرين أو تخصص وقًتا 

لمحاور أساسية محددة مثل التعلم االجتماعي. 

ولدعم األطفال في مجموعات صغيرة بناًء على احتياجاتهم التعليمية 
م الفصول أيًضا أثناء الدرس. وكثيًرا ما يتعاون األطفال الملتحقون  ُتَقسَّ

بمرحلة بدء المدرسة في إطار مشاريع ذات فئات عمرية مختلفة. 

سوف يتلقى طفلكم أيًضا حصتين للدعم اإلضافي عند الحاجة. على سبيل 
المثال للتمرين على الكتابة الصحيحة.

ولتحقيق كل أهداف التعلم بصورة موثوقة تؤخذ كل مادة بعين االعتبار في 
جدول الحصص. وحيث إن األطفال يستفيدون من التعلم من خالل سياقات 
الموضوعات المختلفة بأفضل شكل ممكن فكثيًرا ما ُتعاَلج موضوعات عبر 

المواد المختلفة وحتى أوقات الدعم اإلضافي والرعاية اإلضافية. 

فإذا تم تناول موضوع "المياه" على سبيل المثال في حصة العلوم 
المتخصصة فتتم قراءة النصوص المتعلقة بذلك باللغة األلمانية ويتم 

التطرق إلى هذا الموضوع أيًضا في مادتي الفنون والموسيقى. 

ويتم رصد وتوثيق مستويات التقدم التعليمي في كل محور من محاور 
الدرس. 

وتتضمن محاور الدرس على سبيل المثال ما يلي: 

اللغة األلمانية

التحدث واالستماع	 
الكتابة	 
القراءة	 
التعامل مع النصوص والوسائط	 
 تطوير المعرفة اللغوية والوعي اللغوي	 

الرياضيات

القدرات الحسابية العامة	 
العد والعمليات الحسابية	 
األحجام والمقاييس	 
المكان والشكل	 
المعادالت والدوال الحسابية	 
البيانات والتطابق الحسابي	 

 الموسيقى

اإلدراك التحليل	 
التصميم والعرض	 
االنعكاس والسياقية	 

13
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وجبة غذاء مجانية
تناول وجبة غذاء مشتركة أمر أكبر من مجرد استهالك للطعام. فطفلكم 
يتعرف بهذا على أشكال التعامل االجتماعية وثقافة الطعام ومائدة الطعام 

وتنوع الغذاء الصحي والمتوازن. 

ولكي يستطيع جميع األطفال التعلم بشكل مركز ومتوازن وبقدرة عالية 
على االستيعاب ننصح بالمشاركة في الطعام المدرسي. ويكون مجانًيا 

في المرحلة االبتدائية. 

في كثير من المدارس يذهب المعلمون والمربون سوًيا مع مجموعاتهم 
لتناول وجبة الغذاء ويتشاركون الطعام سوًيا على المائدة. وهنا يأخذ 

األطفال الطعام بأنفسهم من الصحون ويقررون بأنفسهم كمية البطاطس 
أو الخضراوات التي يريدون وضعها في أطباقهم.

مراقبة الجودة
تلتزم الشركات المقدمة للطعام بمعايير جودة عالية بموجب عقود 
مبرمة. يمكنكم أنتم وطفلكم المشاركة في القرار أيًضا فيما يتعلق 

بجدول الطعام وجودته. 

توجد في كل مدرسة لجنة مسؤولة عن الطعام. وهي تتكون من 
معلمين ومربين وأولياء أمور وتالميذ. تختار هذه اللجنة شركة خدمات 

وجبات الغذاء وتراقب الجودة بصفة دورية وتدلي برأيها إما بالنقد 
أو بإبداء رغباتها. 

م الخدمة  في حالة استمرار عدم الرضا عن جودة الطعام يمكن تغيير ُمَقدِّ
في نصف العام الدراسي التالي.

حصة الدين والعلوم الحياتية

م حصة الدين والعلوم الحياتية أيًضا كعروض اختيارية لجميع  ُتَقدَّ
التالميذ - سواًء كانوا يعتنقون ديانة أو ال يعتنقون أي ديانة. 

م حصة الدين معلمون حاصلون على تدريبات خاصة ومتخصصون  ُيَقدِّ
في المجتمعات الدينية والمجتمعات ذات النظرات األيدولوجية. بينما يقدم 

حصة العلوم الحياتية ممثلون من االتحاد اإلنساني. 

وتختار كل مدرسة بحسب بنيتها الطالبية واهتماماتها من بين تسعة 
مجتمعات دينية وذات نظرات أيدولوجية المجتمع األنسب. عند كفاية 

أعداد التسجيالت فُتَخصص حصتان إضافيتان كل أسبوع. وتقدم هاتان 
الحصتان أثناء أوقات الدراسة العادية. 

وباإلضافة إلى محتوى كل حصة دين يتعرف األطفال في حصة الدين 
على أديان أخرى. فمثلما هو الحال بالنسبة للمواد األخرى يتم هنا نشر 

القيم مثل التسامح أو االحترام. 

يمكنكم إبداء الرغبة في مشاركة طفلكم عند التسجيل في المدرسة، 
وتستمر المشاركة إلى أن تقرروا سحب موافقتكم إذا أردتم. إذا أبدى 

طفلكم اهتمامه بذلك ولكنه لم يطمئن لذلك بعد فيمكنه ببساطة تجربة أحد 
العروض، ثم بعد ذلك يقرر ما إذا كان سيشارك. ويتم تسجيل المشاركة 

بصفة عامة في الشهادة. 

وبالنسبة لألطفال غير المشاركين في حصة الدين والعلوم الحياتية فإنهم 
يتمتعون عادًة بداًل من ذلك برعاية المربين.

طعام المدرسة
  www.berlin.de/sen/bjf/go/mittagessen  →

حصة الدين
www.berlin.de/sen/bjf/go/religionsunterricht  →

الدعم المالي 
  www.berlin.de/bildungspaket  →
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اإلعانات الممنوحة من 
حزمة التعليم

 االحتياجات المدرسية 
 150 يورو لكل عام دراسي لالحتياجات المدرسية، 

مثل حقيبة المدرسة وحقيبة أدوات الكتابة والدفاتر واألقالم 

 النزهات و الرحالت المدرسية
تحمل الرسوم

 الدعم التعليمي اإلضافي 
تحمل مصاريف الدعم المؤكد من ِقبل المدرسة

المشاركة في األنشطة الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية 
15 يورو كل شهر 

تكافؤ الفرص للجميع
فرص أفضل، حياة يومية أسهل - يتوفر ألطفال األسر ذات الدخل 

المنخفض خدمات إضافية من حزمة التعليم. حيث يحصل أولياء األمور 
الذين يتلقون إعانة البطالة 2، أو إعانة السكن أو اإلعانة االجتماعية، أو 

المساعدات االجتماعية أو بدل األطفال أو إعانات طالبي اللجوء من نفس 
جهة الموافقة على إعانات مختلفة لطفلهم.

BuT بطاقة برلين الممنوحة بموجب قانون

 )BuT( تسري بطاقة برلين الممنوحة بموجب قانون التعليم والمشاركة
كدليل على حق المطالبة بهذه اإلعانات. يمكنكم طلبها من جهة اإلعانات 

لديكم. ويتعين عليكم في مركز التوظيف أو مكتب الشؤون االجتماعية أو 
مكتب الوالية لشؤون الالجئين فقط تقديم شهادة مدرسية أو بطاقة هوية 

التلميذ 1 وكذلك صورة جواز سفر طفلكم الالزمة عموًما. كما يتعين 
عليكم أيًضا تعبئة نموذج باإلضافة إلى تقديم بطاقة برلين الممنوحة 

بموجب قانون التعليم والمشاركة )BuT( من أجل المشاركة في الرحالت 
المدرسية واألنشطة الترفيهية والدعم التعليمي المكمل.

تذكرة التلميذ

تذكرة BVG لجميع وسائل مواصالت برلين مجانية لجميع أطفال 
 "fahrCard" المدارس. يمكنكم االشتراك في بطاقة 

عبر اإلنترنت على الرابط التالي 

www.bvg.de/schuelerticket  →

 كل ما يجب عليكم فعله فقط هو رفع بطاقة هوية التلميذ 
الخاصة بطفلكم وصورة جواز السفر في صورة ملفات.
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 السنوات األولى 
في المدرسة

من المفترض أن تساعد المدرسة في االرتقاء بقدرات طفلكم وتعزيزها، وإعداده 
للمستقبل على أفضل وجه ممكن. وبالنظر إلى التطور الهائل في المعرفة والتحول 

السريع لمجتمعنا - من خالل عدة وسائل من بينها التحول الرقمي وإمكانية الوصول 
غير المحدود تقريًبا للمعلومات - فقد أصبحت المدرسة اليوم أكثر من مجرد وسيلة 

لنقل المعرفة فحسب. 

ال يمكن إعداد الطفل للحياة اليومية وعالم الحياة المهنية بعد 20 
عاًما من خالل االلتحاق بالمدرسة فحسب. وإنما يكمن التحدي في 

تمكين األطفال من االستفادة من مواطن التطوير واإلنجاز وتعلم 
خوض الحياة بصورة مستقلة والشعور بالسعادة أثناء القيام بذلك.



المناهج الدراسية العامة
لقد وضعت الوالياتان برلين وبراندنبورغ سوًيا منهًجا دراسًيا عاًما 

للصفوف الدراسية من األول إلى العاشر. 

هذه المناهج الدراسية تحدد المهارات التي من المفترض أن يكتسبها 
التالميذ في فترة المدرسة في كل مادة دراسية. كما أنها تحدد 

موضوعات ومحتويات المواد الملزمة لطفلكم والتي يمكن اختيارها. 

وبناًء على المناهج الدراسية العامة تصمم كل مدرسة المنهج الدراسي 
الخاص بها - المنهج الدراسي الداخلي للمدرسة. 

المنهج الدراسي الداخلي للمدرسة 

 يضع في الحسبان اهتمامات التالميذ واحتياجاتهم الفعلية 	 

 ويحدد المواد التعليمية والكتب	 

 ويحدد المحاور األساسية لمواد المختلفة وتخصص المدرسة: 	 
اللغات، العلوم الطبيعية، التوجيه الموسيقي أو المسرحي أو الرياضي.

القراءة والكتابة
 يتطلع غالبية األطفال لاللتحاق بالمدرسة ليتمكنوا أخيًرا من تعلم 

القراءة والكتابة. حيث تصادفهم في الحياة اليومية في كل مكان كتابات 
يودون لو يفهموها.

تنطلق المدرسة من منطلق هذا التحفيز. فبداًل من أن يظل الطفل طوال 
عام كامل يكتشف األبجدية حرًفا تلو اآلخر يستطيع األطفال منذ اليوم 

األول بدء الكتابة والقراءة. وبالتالي لن يضطر "وليد" أو "يمنى" 
لالنتظار طوياًل حتى يتعلموا الحرف األول من أسمائهم. 

جدول الحروف
يستلم األطفال من البداية كل الحروف المهمة في صورة جدول حروف. 
 "K" حمار( مروًرا بـ( Esel مثل "E" - وفيه يخصص لكل حرف صورة

مثل König )ملك( وحتى "Sch" مثل Schere )مقص(. 

 وبذلك يستطيع األطفال استخدام جميع الحروف المطلوبة مباشرًة 
ومن ثم يستطيعون كتابة أولى كلماتهم أو الجمل القصيرة بعد مرور 

بضعة أسابيع. 

كتابة عدة حروف والربط بينها يساعد األطفال أيًضا في تعلم القراءة: 
H-A-S-E )أ ر ن ب(. 

وعند القراءة أو من خالل التوجيهات التي يقدمها المعلمون يتبين لهم عدة 
حقائق: إن طريقة الكتابة ال توافق دائًما األصوات المسموعة. بعض 

الكلمات تبدأ بأحرف كبيرة، وبعضها ليس كذلك. وبهذه الطريقة يتعرف 
األطفال على نماذج الكتابة الصحيحة والقواعد المهمة بأنفسهم وبدعم 

مباشر من مدرسيهم. 

ال ينبغي أن تنزعجوا مطلًقا من طريقة الكتابة الخاطئة في البداية 
لطفلكم. فهي في بداية فترة المدرسة تمثل خطوة مؤقتة مهمة في طريقهم 

نحو الكتابة الصحيحة السليمة. 

تتمثل مهمة المدرسة في تمكين طفلكم من اآلتي

طرح األسئلة إما بمفرده أو بالتعاون مع آخرين	 
 	 
معالجة المشاكل إما بمفرده أو باالشتراك مع آخرين 	 
 	
اكتشاف الحلول	 
 	
تقييم المعلومات المتاحة والربط فيما بينها ونقلها 	 

لقطاعات أخرى.

17

المناهج الدراسية 
  www.berlin.de/sen/bjf/go/lehrplaene  →
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الكتابة
وألن األطفال يتعلمون القراءة والكتابة في الوقت نفسه، فإنهم يكتبون 

بأحرف كبيرة في بادئ األمر. وربما يكتب طفلكم في البداية اسمه 
أيًضا. وعندما يتقن طفلكم القراءة والكتابة باألحرف الكبيرة يتعلم كتابة 

الحروف المتصلة للوصول للكتابة بخط يدوي سلس وواضح.

من أجل التدريب على المهارات الحركية الدقيقة الالزمة يسبق تعلم 
الكتابة الكثير من التمرينات، حيث يبدأون برسم أكاليل الزهور والحلقات 

والعقد عن طريق أشكال في الرمال وحتى بعض األلعاب المختارة. 

وتتضمن أدوات الكتابة األولية باإلضافة إلى األقالم الملونة الشمعية 
أيًضا األقالم الرصاص في المقام األول. فهي يمكنها أن تساعد طفلكم. 
ويجب عليكم أن تأخذوا بعين االعتبار في المنزل أن يمسك طفلكم القلم 

بهدوء واسترخاء. ثم ُيسَتخَدم القلم الحبر في وقٍت الحق.

إذا كان طفلكم أعسر فتراعي المدرسة توفير مقعد مناسب له وتحرص 
على تدريبه على اإلمساك بالقلم والكتابة بصورة صحيحة. إال أننا نرجو 

منكم إحضار مقص لالستخدام باليد اليسرى.

القراءة
حتى إذا كان طفلكم بإمكانه القراءة بنفسه فيتعين عليكم االستمرار في 
القراءة عليه. فبذلك تخلقون له شعوًرا بالمشاركة الودية وتساعدوه في 

دخول عالم الكتب على الدوام. 

فهنا يتعلم األطفال تصور ما ُيقرأ عليهم ذهنًيا. وهذه المهارة مهمة جًدا 
لكثير من المواد الدراسية.

 هكذا يمكنكم دعم طفلكم في تطلعه للكتابة 
وطرق الكتابة:

أظهروا سعادتكم بأولى الكلمات والجمل التي يكتبها 	 
طفلكم، حتى وإن كانت طريقة الكتابة ال تتوافق 

 تماًما مع معايير الكتابة. 

العبوا معهم ألعاًبا لغوية مثل "ما الكلمات التي 	 
تبدأ بحرف L" أو "أنا أرى شيًئا ال تراه، وهو يبدأ 

 ."O بحرف 

انطقوا دائًما فقط صوت الحروف، أي كيف ُينَطق 	 
 ،"EL" وليس "L" هذا الحرف في الكلمة، أي فقط

 وذلك لعدم إرباك الطفل. 

خمنوا مع طفلكم كلمات الالفتات في الشوارع أو 	 
 ابحثوا عن صور مكونة من كلمات متكررة. 

اقرأوا لطفلكم: حكايات ما قبل النوم، والعناوين في 	 
الصحف، والبيانات المذكورة على العبوات أو قوائم 

المشتريات التي تكتبوها. 



الرياضيات
يربط الكثير من األطفال بين حب األعداد والحساب ببدء المدرسة. 

فكثيًرا ما يستطيعون العد تصاعدًيا أو تنازلًيا، أو جمع النرد أو مقارنة 
مقاسات األحذية. وتتناول حصة الرياضيات هذه المهارات الموجودة 

لديه بالفعل بغض النظر عما إذا كان طفلكم يستطيع العد إلى 10 أو 20 
أو 100 أو 1000.

في مرحلة بدء المدرسة ثمة عمليات حسابية ال تزال مهمة مثل الجمع 
والطرح. بل واألمر الذي أصبح أكثر أهمية في وقتنا الحالي هو التركيز 

على البحث عن إستراتيجيات وطرق لحل الواجبات وتبادل اآلراء. 
ويختلف ذلك من طفل إلى آخر.

ويتمثل الهدف من حصة الرياضيات باإلضافة إلى التعامل مع العمليات 
الحسابية بثقة في الفهم أيًضا. فاألمر هنا يتعلق بالتعرف على العالقات 

والروابط الحسابية وفهم البنى والنماذج بصيغ هندسية أو استنباط 
المعلومات من الجداول أو قوائم االختيارات أو الرسومات البيانية.

كيف يمكنكم مساعدة طفلكم في اكتشاف عالم األرقام؟

 ألعاب النرد والبطاقات	 

المسابقات الصغيرة التي تقوم فيها بإيقاف الزمن أو قياس المسافة 	 
 المحققة أو المقارنة فيما بينها

 قراءة األرقام المتسلسلة في أرقام المنازل	 

 مقارنة الكميات عند الطهي	 

الشرح باأليدي أن خمس أصابع مع خمس أصابع تكّون عشرة أصابع.	 

أعمال المشروعات والخطط 
األسبوعية

ثمة أشكال مختلفة للدروس توفر لألطفال المهارات الالزمة للتعلم مدى 
الحياة. ولذلك تعمل الكثير من المدارس بخطط يومية أو أسبوعية، حيث 
يحصل التالميذ فيها على واجبات يعملون على حلها إما بمفردهم أو مع 

بعضهم البعض في حصص األنشطة الحرة. 

وللتحقق من طريقة العمل الصحيحة تتوفر مواد ُمَصّممة لذلك خصيًصا. 
وهنا يتبادل التالميذ اآلراء واألفكار فيما بينهم ومع مدرس الفصل، 

ويتعلمون كيفية طرح األسئلة ونقل معرفتهم ومناقشة الحلول المختلفة.

في إطار المشروعات المختلفة تتطور كفاءات ومهارات الطفل للعمل 
مع زميل له أو في إطار فريق. ثم ينقسم الفصل إلى مجموعات صغيرة 
حيث تعمل كل مجموعة على حل واجبات أخرى عن موضوع رئيسي 

وعرض النتيجة أمام الفصل كله.

اللغة األجنبية األولى

بدًءا من الصف الثالث يتعلم طفلكم اللغة األجنبية األولى. وغالًبا 
ما تكون هي اللغة اإلنجليزية، أو الفرنسية بحسب العرض 

والطلب. هذه هي اللحظة المثالية للبداية، ألنه كلما كان األطفال 
أصغر سًنا كان تعلم لغة أخرى أسهل بالنسبة لهم. 

وبمجرد بدء تعلم لغة أجنبية ال يمكن التغيير للغة أجنبية أخرى 
إال في حاالت استثنائية.
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يتم توثيق مستوى تقدم طفلكم بانتظام من خالل

 اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين	 

التقييمات الدورية بشأن المستوى التعليمي إما 	 
بالمدح أو التشجيع أو باإلشارة إلى الحاجة إلى 

 تحسين

شهادة قائمة على مؤشرات تقييم أداء أو تقييم نصي.	 

التقييم بدون درجات
في العامين الدراسيين األوليين ال يحصل طفلكم على أي درجات من 1 
إلى 6. وبداًل من ذلك توجد تقييمات دورية عن مستوى تقدمه في التعلم 
وأخيًرا تقييمات مكتوبة إما بصياغة محددة أو بناًء على مؤشرات لتقييم 

األداء في نهاية العام الدراسي. 

ولهذا أسباب مقنعة: فأساليب التدريس التربوية في المدارس االبتدائية 
نقطة انطالقها اليوم بالنسبة لكل طفل هي احتياجات التعلم الطبيعية. 

ولكن إذا تم تدريب األطفال في وقت مبكر على التعلم من أجل 
الحصول على درجة أو تقدير قد يقل اهتمامهم بالتعلم أو يفقدوا هذا 

االهتمام بالكلية. 

باإلضافة إلى ذلك: فالدرجات ال تعبر إال عن القليل من مهارات الطفل 
المكتسبة. فربما يحصل طفل على ثالثة في اللغة األلمانية على الرغم من 
أنه يستطيع القراءة بصورة جيدة، ولكنه ال يستطيع التعبير عن آرائه إال 

بخجل. كما أن درجات الشهادة ال تعبر عن مستوى الكفاءة في القراءة أو 
كيفية تحسينها. 

ولذلك فيتولى المعلمون مهمة رصد وتوثيق تطور المستوى التعليمي 
لطفلكم وتطور إنجازاته ويخطرونكم بالنتائج بانتظام. 

شهادة أم تقييم
في نهاية العام الدراسي األول والعام الدراسي الثاني يحصل طفلكم على 
شهادة. قد تكون شهادة قائمة على مؤشرات لتقييم األداء أو شهادة بتقييم 

محرر بصياغة محددة. يمكنكم المشاركة في اختيار الشكل المطلوب 
بصفتكم أولياء أمور في اجتماع المدرسة أو اجتماع الفصل.

الشهادة القائمة على مؤشرات تقييم األداء
هذه الشهادة توثق مدى تحقيق طفلكم ألهداف التعلم والتطور األساسية 

بالمنهج الدراسي العام في الصفوف الدراسية من األول إلى الرابع. 

يحتوي النموذج على المهارات المكتسبة بكل مادة. ففي مادة اللغة 
األلمانية تكون مؤشرات التقييم مثاًل "يكتب كلمات وجماًل قصيرة عن 

محتوى معين" أو "يفهم سياقات الكالم المترابطة". 

وعندئٍذ يضع المعلمون تقييمهم بما إذا كانت كل مهارة أصبحت مصقولة 
جًدا أو مصقولة أو مصقولة بعض الشيء أو مصقولة بقدر ضئيل.

التقييم النصي

بناًء على تقييم مستوى طفلكم المكتوب بصيغة محددة ستعرفون 
بالتفصيل وبصورة فردية على ما يلي 

 اإلنجازات التي حققها	 

 مواطن القوى ومواطن الضعف في مستوى تطوره 	 

خطوات التعلم التالية.	 

عندما تقدم المدرسة خدمة التعلم عبر الفئات العمرية المختلفة للصفوف 
الدراسية من األول إلى الثالث يحصل التالميذ أيًضا في الصف الدراسي 

الثالث على تقييم نصي. 

شهادة منتصف العام
ُتمَنح في نهاية نصف العام الدراسي بدًءا من الصف الثالث شهادة. 

وتضم هذه الشهادة تقييًما إضافًيا عن أعمال السنة والسلوك االجتماعي. 

شهادة بالدرجات

عادًة ما يحصل األطفال بدًءا من الصف الدراسي الثالث على شهادة 
 بدرجات. وبناًء على رغبة غالبية أولياء األمور يمكن أن يحصل 

 أطفال الصفين الدراسيين الثالث والرابع أيًضا على شهادة إما 
بمؤشرات تقييم أداء أو مكتوبة بصيغة محددة. 

 في المدارس المشتركة يمكن الجتماع المدرسة أن يقرر 
بأغلبية ثلثي الحضور التقييم النصي الكلي. 

 ويتمثل أساس التقييم في الشهادة في اإلنجازات الشفهية 
 والكتابية لطفلكم في الحصص الدراسية، وذلك باإلضافة 

 إلى اإلنجازات األخرى مثل الواجبات المنزلية أو 
التسجيل بالدفتر.



اجتماعات أولياء األمور
ستحصلون أيًضا على معلومات عن تطور المستوى التعليمي ومستوى 

إنجازات طفلكم في اجتماعات أولياء األمور. 

تفضل الكثير من المدارس عقد اجتماعات فردية تفصيلية مع جميع 
أولياء األمور في نهاية منتصف العام الدراسي األول. وكثيًرا ما يحضر 

األطفال أيًضا هذه االجتماعات.

إذا أردتم الحصول على معلومات أخرى عن مستوى التقدم التعليمي 
وحال طفلكم يرجى طلب التحدث مع المدرس.

اجتماعات أولياء األمور الدورية لن تفيدكم وحدكم، وإنما تفيد 
المعلمين أيًضا. فكلما عرفوا المزيد عن طفلكم تمكنوا من دعمه فردًيا 

بصورة أفضل. 

أحياًنا يختلف سلوك األطفال في المدرسة عن سلوكهم في المنزل. فقد 
يكون الطفل في المنزل فضولًيا واجتماعًيا مثاًل وربما هادًئا وانطوائًيا 
في المدرسة. أو ربما يمكنه الحساب في المنزل بصورة رائعة، ولكن 

في المدرسة تكون نتائجه في الغالب خاطئة. 

يمكنكم اكتشاف أسباب ذلك مع المدرس. هل السبب في ذلك عدم توفر 
الهدوء في الفصل؟ هل مقعده غير مريح؟ ربما يخاف من زميل له؟ أًيا 

كان السبب أو الدافع يمكنكم أن تفكروا مع المعلمين في كيفية تحسين 
 الموقف بالنسبة لطفلكم.

استفيدوا من العرض المتوفر في الكثير من المدارس وهو إمكانية زيارة 
الحصة الدراسية. فبهذا يمكنكم رصد الحدث في الفصل ومعايشة الواقع 

ومعرفة كيفية تصرف طفلكم داخل المجموعة.

الموضوعات المهمة المطروحة في اجتماعات أولياء األمور

 مستوى التقدم التعليمي في القراءة أو الحساب	 

 الموقف من التعلم والعمل - على سبيل المثال 	 
 المثابرة والتركيز

 
السلوك داخل المجموعة - االستعداد للمساعدة، 	 

 المشاركة في النقاشات، التعبير عن االهتمامات، 
 القدرة على التنفيذ

 
اتخاذ المدرسة أو اآلباء لتدابير داعمة عند مواجهة 	 

صعوبات في التعلم

نصيحة
قبل اجتماع أولياء األمور يرجى تدوين جميع النقاط التي 

ترغبون في مناقشتها.

الشهادة القائمة على المؤشرات توضح إنجازات 
طفلكم بالنسبة لكل هدف من أهداف التعلم.
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التعلم المشترك
دعم جميع األطفال بقدر اإلمكان وتعليمهم سوًيا بغض النظر عما إذا كانوا ذوي 

إعاقة أو متميزين في مستوى التطور أو لديهم مشاكل سلوكية. هذا المبدأ تتبعه 
مدارس برلين منذ التزام ألمانيا بقرار االندماج في عام 2009. 

فكرة المدرسة الشاملة القائمة على ذلك تنص على أنه لم يعد األطفال ذوو 
الصعوبات المختلفة والمواهب المختلفة مضطرين لاللتحاق بمدارس خاصة. ولكن 

يمكنهم التعلم مع جميع األطفال اآلخرين في حالة رغبة أولياء األمور. 

يحق لجميع األطفال في برلين المطالبة بااللتحاق بالمدرسة الشاملة. فهي متاحة 
للجميع بغض النظر عن قدراتهم البدنية والذهنية وأصولهم وحالتهم االجتماعية 

والثقافة واللغة والدين واأليدولوجيا والتوجه الجنسي والهوية الجنسية. 

 يتعين على المدرسة دمج كل هذا التنوع -دمًجا بّناًء وبشكل يحقق األهداف 
المرجوة- في الحصص المدرسية وفي الحياة المدرسية. 
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برلين مدينة العروض الشاملة
حالًيا يتعلم في برلين أكثر من 70 في المائة من األطفال ذوي الحاجة إلى 
الدعم التربوي الخاص مع تالميذ ال يحتاجون إلى مثل هذا الدعم. ويتوفر 
أخصائيون تربويون معينون خصيًصا لمساعدة المدارس في دعم األطفال 
الذين لديهم اضطراب في الكالم أو مشاكل سلوكية أو مشاكل في التعلم. 

وبالتالي يمكن لألطفال المصابين بإعاقات ذهنية أو جسدية أو اضطرابات في 
الحواس التعلم في كل مدرسة مع غيرهم من التالميذ الذين ال يحتاجون إلى 

دعم تربوي خاص. فضاًل عن ذلك يتوفر لهم حرية اختيار االلتحاق بمدرسة 
شاملة تركز على مجاالت محددة. إنها مدارس نظامية متخصصة في تقديم 

حصص دراسية مشتركة بين أطفال من ذوي الحاجة أو بدون الحاجة إلى دعم 
تربوي خاص - ومجهزة بتجهيزات خاصة سواًء من ناحية األبنية أو العاملين.

للوفاء باحتياجات كل طفل على حدة فإن الحصة الدراسية الشاملة تستلتزم

 التدريب المستمر للمعلمين	 

تعزيز التعاون بين المعلمين والمتخصصين في الدعم التربوي 	 
 الخاص واألخصائيين االجتماعيين والمربين

 أشكال مختلفة من الحصص الدراسية وأماكن مناسبة	 

ثقافة التعايش مع التالميذ وأولياء األمور.	 

استشارات الخبراء في االندماج
تقدم مراكز االستشارة والدعم في مجال علم النفس المدرسي والمجال 

التربوي االندماجي )SIBUZ( في جميع المناطق معلومات حول 
موضوع االندماج. فهنا يتعاون األخصائيون النفسيون بالمدارس 

وأخصائيو الدعم التربوي الخاص واألخصائيون االجتماعيون مع 
بعضهم البعض تحت سقف واحد. 

تقدم مراكز االستشارة والدعم في مجال علم النفس المدرسي والمجال 
التربوي االندماجي )SIBUZ( المدارس والمعلمين استشارات حول تطبيق 
فكرة االندماج. كما أنهم يمثلون جهة االتصال والتواصل مع أولياء األمور 

الذين ربما يفترضون وجود حاجة للدعم الخاص لدى طفلكم.

دعم المواهب
يحق لجميع األطفال تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم. وتقدم المدرسة 
االبتدائية للتالميذ ذوي المواهب الخاصة والقدرات اإلدراكية العالية 

عروًضا تعليمية متوافقة مع احتياجاتهم. 

وتضع بعض المدارس حالًيا مفاهيم خاصة للدعم. من األفضل أن تسألوا 
عنها مباشرًة في مدرسة طفلكم. 

إذا كان طفلكم يمتاز بسرعة تعلم متميزة جًدا فيمكنه 

اجتياز مرحلة بدء المدرسة في عام واحد فقط، ثم االنتقال إلى الصف 	 
 الثالث مباشرًة. 

حضور الحصص الدراسية في الصفوف من الثالث إلى السادس في 	 
مادتين بصف أعلى أو تجاوز صف دراسي.

 ستحصلون على المزيد من الدعم 

 من أفراد القسم التربوي بالمدرسة	 

من مركز االستشارة والدعم في مجال علم النفس المدرسي والمجال 	 
 التربوي االندماجي )SIBUZ( التابع لمنطقتكم

من المركز التخصصي لدعم المواهب لدى إدارة التعليم والشباب 	 
واألسرة بمجلس الشيوخ.

الدعم المناسب لطفلكم
يمكن دعم المواهب الخاصة بصور مختلفة، على سبيل المثال من خالل

إعطاء تمارين تتسم بالتحدي ويمكن تكييفها بحسب مستوى الطفل في 	 
 الحصة الدراسية

 االشتراك في المسابقات، مثل مسابقات كانجارو في الرياضيات	 

 تقديم عروض تعليمية مكثفة في مدارس المواهب 	 

 تكوين مجموعات موهوبين محلية بعد الظهيرة	 

التعاون مع مدارس مجاورة 	 

استشارات حول االندماج
www.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz  →

المدرسة الشاملة 
www.berlin.de/sen/bjf/go/inklusion  →

دعم المواهب
www.berlin.de/sen/bjf/go/begabungsfoerderung  →
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الحاجة إلى دعم تربوي خاص
في حالة احتياج طفلكم إلى دعم تربوي خاص أو احتياجه إلى مساعدة 

تربوية خاصة مؤقًتا فيمكن توفير معلمين متخصصين في الدعم 
التربوي الخاص لمساعدته، حيث يتعاون الخبراء مع كل طفل من 

هؤالء األطفال في الفصل وفي إطار مجموعات صغيرة.

فضاًل عن ذلك تتوفر مدارس خاصة تركز على الدعم التربوي الخاص 
بطرق مختلفة. يمكن ألولياء األمور الحصول على استشارات بهذا 
الصدد من مراكز االستشارة والدعم في مجال علم النفس المدرسي 

 .)SIBUZ( والمجال التربوي االندماجي

مجاالت الحاجة إلى الدعم "تطوير القدرات البدنية والحركية" و"تطوير 
القدرات الذهنية" و"البصر" و"السمع والتواصل" و"التوحد" 

بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقات البدنية أو الذهنية أو المصابين بالتوحد 
يتم تقديم تقرير يثبت حاجتهم إلى الدعم. غالًبا ما يحدث ذلك قبل 

االلتحاق بالمدرسة. أما إذا الحظ المعلمون أو الحظتم أنتم كأولياء أمور 
هذه اإلعاقة في وقٍت الحق فيمكنكم طلب التقرير ذي الصلة على الفور 

من جهة اإلشراف على المدارس في المنطقة. 

الحاجة إلى الدعم في مجاالت "التعلم" و"التطور العاطفي واالجتماعي" 
كثيًرا ما تظهر تصرفات عدم التركيز أو الصعوبات في العد في مرحلة 

بدء المدرسة. وكثيًرا ما ُتَحل هذه المشكلة في غضون أول عامين 
دراسيين. ولذلك ُتَتَخذ إجراءات إلثبات حالة الطفل في هذين المجالين 

في الغالب بعد ذلك. 

وهنا أيًضا يمكن للمعلمين أو يمكنكم أنتم كأولياء أمور طلب تقرير ذي 
صلة أو بيان من مركز االستشارة والدعم في مجال علم النفس المدرسي 

والمجال التربوي االندماجي )SIBUZ(. وسوف يقدم متخصصون في 
الدعم التربوي الخاص استشارات لكم وللعاملين بالمدرسة بشأن شكل 

الدعم المناسب الممكن تقديمه لطفلكم.

الحاجة إلى الدعم في مجال "اللغة"
األطفال الذين يعانون من صعوبات كبيرة في الكالم أو صعوبات لغوية 

أخرى يحصلون في مرحلة بدء المدرسة أو في أي مدرسة تركز على الدعم 
في هذا المجال على حصص دراسية لغوية مخصصة للدعم التربوي الخاص.

 التعويض عن األضرار
يمكن التعويض عن األضرار الناشئة عن اإلصابة بأمراض مزمنة 

أو أي مشاكل صحية أخرى أو الحاجة إلى الدعم التربوي الخاص أو 
أي صعوبات في القراءة أو الكتابة أو الحساب من خالل اتخاذ تدابير 

مختلفة. ومنها على سبيل المثال تخصيص وقت إضافي أو منح المزيد 
من فترات التوقف أثناء االختبارات، وذلك باإلضافة إلى حصة الدعم 

الفردي. 

في بعض الحاالت الصعبة جًدا قد يلزم طلب ما ُيسمَّى بحفظ الدرجات 
)Notenschutz(. والهدف منه عدم دخول بعض اإلنجازات الجزئية في 

تقييم إنجازات طفلكم. 

م الدعم التربوي الخاص في حاالت المشكالت أو   ُيَقدَّ
الصعوبات التالية:

 السمع والتواصل 	 

 البصر	 

 تطوير القدرات البدنية والحركية	 

 التطوير العاطفي واالجتماعي	 

 تطوير القدرات الذهنية	 

 التوحد	 

 التعلم	 

اللغة.	 

مجال الدعم "تطوير القدرات الذهنية"
www.berlin.de/sen/bjf/go/FS-GE  →

مجال الدعم "التعلم" 
www.berlin.de/sen/bjf/go/FS-L  →

مجاالت أخرى للدعم
www.berlin.de/sen/bjf/go/FS-So  →
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 األطفال ممن لغتهم األولى 
ليست األلمانية

ألن اللغة هي مفتاح نجاح التعلم فيتم تعليم اللغة في كل مجال بالمدرسة 
- سواء في حصة اللغة األلمانية أو في مواد أخرى وكذلك في رعاية 

اليوم الكامل.

بالنسبة لألطفال الملتحقين مؤخًرا بمدرسة والذين تنقصهم المعرفة باللغة 
األلمانية فيحصلون على دعم إضافي عند تعلم اللغة األلمانية. أما بالنسبة 

لتالميذ الصفوف األولى بالمدرسة واألطفال الذين يتم عادًة دمجهم في 
الفصل مباشرًة فيمكنهم تعلم اللغة الجديدة سريًعا جًدا. 

كما تتوفر لألطفال األكبر سًنا فصول ترحيب. وفيها يتعلمون مع أطفال 
آخرين في إطار مجموعات صغيرة. وبمجرد تمكنهم لمتابعة الحصة 

باللغة األلمانية ينتقلون إلى فصل عادي. 

التعددية اللغوية كوسيلة للتميز

بوصفكم أولياء أمور تحدثوا بلغتكم األولى واهتموا بها. فهذا من شأنه 
مساعدة طفلكم على تعزيز هويته وتعلمه للغات أخرى بشكل أسهل 

وأسرع من خالل معرفته وإجادته للغته األم.

ومن األهمية بمكان أيًضا أن تتعلمون أنتم أيًضا كأولياء أمور اللغة 
األلمانية. فبهذه الطريقة يمكنكم مشاركة طفلكم يومه المدرسي وتبادل 

اآلراء والمعلومات حول تطور طفلكم مع المعلمين والمربين. 

تقدم الكثير من المدارس دورات لغوية ألولياء األمور من خالل مراكز 
تعليم اللغات للكبار مباشرًة. وفيها ستحصلون أيًضا على معلومات مهمة 

عن سير األمور في المدرسة أو كيفية مساعدة طفلكم.

حصة اللغة األولى
عندما يتعلم األطفال لغاتهم األولى ويتقنونها فذلك يعمل على تعزيز 

 تطورهم المدرسي والشخصي. 

حصة اللغة األولى )والتي يطلق عليها حتى اآلن حصة اللغة األصلية 
ESU( تقدمها بعض المدارس في برلين وخاصًة المدارس االبتدائية 

بلغات مختلفة، منها اللغات العربية، والكردية )الكرمانجية(، والبولندية، 
والروسية، واألوكرانية، والتركية، والفيتنامية والكورمانجية )الظاظا(. 

يتعلم األطفال في حصتين في األسبوع المهارات األساسية الشفهية 
والكتابية بلغتهم األولى.

الدعم اللغوي
www.berlin.de/sen/bildung/schule/  →

 foerderung/sprachfoerderung

الحصص الدراسية باللغة األولى
www.berlin.de/sen/bjf/go/esu  →
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المشاركة في رسم مالمح 
اليوم المدرسي

أصبح المعلمون وأولياء األمور اليوم شركاء في تربية األطفال. ويرى التربويون أن 
أولياء األمور هم أهم عناصر للدعم والمشاركة الفعالة في رسم مالمح اليوم المدرسي. 

يمكنكم االستعالم عن أي شيء أو االتفاق على أي تدابير 
مدرسية في اجتماعات أولياء األمور الدورية - على سبيل المثال 
االستعالم عن العروض الترفيهية وتصورات الحصص الدراسية 

وتقييم اإلنجازات أو وجبات الغذاء. 

بالنسبة لغير الملزمين باالنضمام إلى لجان مدرسية ولكنهم 
يريدون التعرف على أولياء أمور آخرين ويرغبون في تبادل 

اآلراء معهم يمكنهم االلتحاق بفعالية مجلس أولياء األمور 
الدائم التي تنظمها الكثير من المدارس أيًضا. وهنا يتم إدراج 

الموضوعات التي تمت مناقشتها في الغالب في اجتماع أولياء 
األمور التالي. 
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اجتماع أولياء األمور
األشخاص المسؤولون عن التواصل معكم هم المتحدثون باسم أولياء 

األمور في اجتماع الفصل المختارون في اجتماع أولياء األمور األول، 
أو من ينوب عنهم إذا لزم األمر. فهم يتعرفون على اهتماماتكم بالنسبة 

للمدرسة ويمارسون حقوقهم في المشاركة في اللجان المدرسية.

وباالتفاق مع مدرس الفصل تنظم هيئة ممثلي أولياء األمور جميع 
اجتماعات أولياء األمور التالية، حيث يضعون مسبًقا جدول األعمال 

اليومي، ويقدمون االجتماع ويدعون الضيوف عند الحاجة، على سبيل 
المثال ممثلي إدارة المدرسة، والمعلمين المتخصصين، والمربين 

والخبراء من خارج المدرسة. وبالتعاون مع أولياء األمور اآلخرين 
يقررون بعد ذلك طريقة تناول مهام محددة في فصل طفلكم. 

عادًة ما ُيعَقد اجتماعان لآلباء في نصف العام الدراسي األول واجتماع 
آخر في نصف العام الدراسي الثاني. 

كما يمكن أيًضا عقد اجتماعات استثنائية لمناقشة موضوعات أو مسائل 
أو مشاكل مهمة.

وفي اجتماع أولياء األمور يقدم معلمو الفصل والمعلمون المتخصصون 
معلومات عن ما يلي

��الشؤون العامة والتخطيطات والمواعيد
��محتويات المنهج الدراسي وأشكال الحصص الدراسية

��أهمية الرموز أو العالمات المستخدمة في الفصل
��مستوى التقدم التعليمي للمجموعة بالكامل

��معايير تقييم الشهادات.

يمكنكم دعم المدرسة على النحو التالي:

��االستعالم بانتظام عن تطور الطفل ومستوى إنجازه. 
��إحاطة المعلمين والمربين علًما بالظروف الخاصة التي قد تؤثر على التطور المدرسي لطفلكم. 

��االستعالم في أمسيات أولياء األمور عن األحداث داخل الفصل والمدرسة.
��ساعدوا طفلكم في حفاظه على المواعيد بدقة وحضوره لجميع فعاليات المدرسة بانتظام. 

��شجعوا طفلكم على إحضاره لكل المواد الالزمة للمدرسة وتحمل مسؤولية ذلك ومسؤولية أدائه لتكاليفه.

يمكنكم المشاركة في التطور المدرسي بفعالية على النحو التالي: 
المشاركة في رسم مالمح الحياة المدرسية:

��تقديم الدعم في المشروعات أو النزهات أو العروض داخل الفصل 
��المساعدة في المشروعات المدرسية أو فرق العمل أو االحتفاالت المدرسية

��المشاركة في مجموعة التطوير المدرسي أو أعمال البرنامج المدرسي
��المشاركة أو المساعدة في نادي الدعم الذي يدعم المدرسة والتالميذ وينفذ األفكار والتصورات 

والمشروعات
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هيئة تمثيل أولياء األمور
جميع المتحدثين باسم أولياء األمور في الفصل يمثلون هيئة تمثيل أولياء 

األمور بالمدرسة. وهم يعبرون عن اهتمامات جميع أولياء األمور. 

تطرح موضوعات للمناقشة مثل 

��تطوير البرنامج المدرسي 
��عروض ما بعد الظهيرة 
��جودة الطعام المدرسي 

��حالة دورات المياه 
��التغييرات في المباني 

��وضع المواصالت أمام المدرسة 
��إعادة تصميم فناء المدرسة. 

عادًة تشارك إدارة المدرسة في الجلسات وأحياًنا أيًضا يشارك ضيوف 
مثل أخصائيون علم النفس المدرسي وممثلون للمدارس المجاورة أو 

الشركاء المتعاونون المحتملون في جوار المدرسة. 

هيئة تمثيل أولياء األمور تختار أعضائها في لجان مختلفة: 

��الرئيس هو في الوقت نفسه المتحدث باسم أولياء األمور في المدرسة، 
وهو يعبر عن متطلبات أولياء األمور تجاه إدارة المدرسة. 

���وهناك أربعة أعضاء يمثلون موقف أولياء األمور في اجتماع 
أولياء األمور. 

���وهناك أيًضا عضوان ُيَعينان في لجنة أولياء األمور المنطقة 
الواقعة فيها المدرسة. 

��تشارك هيئات تمثيل أولياء األمور التي تقدم المشورة في اجتماعات 
المعلمين وهيئات تمثيل التالميذ واالجتماعات المتخصصة وتبدي 

آرائها وتجمع المعلومات ألولياء األمور اآلخرين. 

اجتماع المدرسة
أهم مجلس التخاذ القرارات بالمدرسة هو اجتماع المدرسة. وبناًء 

على قانون المدارس ينبغي على إدارة المدرسة أن تعقده أربع مرات 
سنوًيا على األقل. 

ويتخذ االجتماع قرارات متعلقة بالمدرسة بناًء على ثلثي األعضاء 
المستحقين للتصويت أو األغلبية البسيطة منهم - بدًءا من التصورات 

التربوية مروًرا ببدء الحصص الدراسية اليومية وحتى تطبيق الموازنة 
للمعلمين البدالء.

يشمل اجتماع المدرسة أربعة ممثلين من المعلمين وأربعة ممثلين من 
أولياء األمور. وبالتالي يخول لكم الحق كأولياء أمور إبداء آرائكم 

بصورة متكافئة الفرص. ويشارك في المدارس االبتدائية ممثلون عن 
التالميذ من الصفين الخامس والسادس من خالل إبداء المشورة. وتترأس 
االجتماع دائًما إدارة المدرسة. باإلضافة إلى ذلك يوجد أيًضا عضو من 

خارج المدرسة.

 

نادي الدعم
كل من يرغب في المشاركة الشرفية للمدرسة مرحب به في نادي الدعم: 

أولياء األمور، واألجداد، والمعلمون، والتالميذ السابقون، أهل المنطقة 
والشركاء. 

يدفع األعضاء اشتراًكا سنوًيا ويجمعون التبرعات للمشاركة في رسم 
مالمح الحياة المدرسية - مثاًل لشراء جهاز ألعاب جديد لفناء المدرسة أو 

لتجهيز مقصف المدرسة. كما أنهم يتصلون برعاة مستقلين أو شركات أو 
فنانين مبدعين في محيط المدرسة ويخططون لتنفيذ مشروعات مشتركة.

كلما كان نادي الدعم أكثر نشاًطا وفاعلية كان المكسب أكبر للتالميذ. 
كما أنه يمول حتى العاملين في فرق المشروعات أو مكتبة المدرسة في 

بعض المدارس.

كتيب هيئة تمثيل أولياء األمور

يقدم معلومات عن المهام والواجبات والحقوق الممنوحة في عمل 
أولياء األمور والمشاركة في تنظيم فعاليات المدرسة - بدًءا من 

 .)GEV( أمسيات أولياء األمور وحتى تمثيل أولياء األمور بالكامل

www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung  →

يقدم اتحاد الوالية لنوادي الدعم المدرسي في برلين 
 Landesverband der( "براندنبورغ "جمعية مساهمة
 schulischen Fördervereine Berlin-Brandenburg

e.  V.( نصائح حول تأسيس نادي دعم.
www.lsfb.de  →
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دستور المدرسة
يوفر دستور المدرسة الكثير من الفرص للمشاركة في صنع القرار والمشورة المشتركة.

29

الفصول

التالميذ

2 لكل منهم

2 لكل منهم

2 لكل منهم

2 من المتحدثات باسم الفصل

2 من المتحدثين باسم الفصل

2 من 
التالميذ

2 من 
أولياء 
األمور

2 من المتحدثات باسم أولياء األمور

2 من المتحدثين باسم أولياء األمور

اجتماع الفصول
 )المعلمون والمربون 
المسؤولون عن الفصل(

اجتماع المتخصصين
)معلمو المادة(

 اجتماع المدرسة 
)SK(

اجتماع أولياء 
األمور
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ور 

ألم
ء ا
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ة تمث

  وهيئ
 

)GSV( هيئة تمثيل التالميذ بالكامل

1

2

2 لكل منهم

2 لكل منهم

2 لكل منهم

 
          4 أولياء أمور

4 تالميذ  

)GK( االجتماع الشامل

ي التربية صون ف
4 معلمون متخص

       هيئة تمثيل التالميذ بالكامل فقط في المدارس التكميلية

       يضم اجتماع المدرسة أيًضا إدارة المدرسة شخًصا خارجًيا.

       يحق له التصويت

       يقدم المشورة

1
2
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 األسئلة 
الشائعة

 ما المواد التعليمية التي 
يحتاجها طفلي؟

توفر المدرسة لطفلكم مواد التعلم المطلوبة للحصص المدرسية مجاًنا. 
ولذلك من المهم جًدا التعامل مع الكتب بحرص لكي يستطيع التالميذ 

الالحقون استخدام هذه المواد.

 ماذا يتعين علّي أن أفعل إذا 
َمِرَض طفلي؟

 .1

ألن الحضور في المدرسة إلزامي فيتعين عليكم إخطار السكرتارية في 
اليوم األول صباًحا بأن طفلكم لن يستطيع القدوم للمدرسة. وإال سوف 

تتصل بكم المدرسة وتسألكم عن سبب الغياب. 

 .2

يتعين عليكم إبالغ إدارة الفصل كتابًيا بمدة مرض الطفل المتوقعة في 
اليوم الثالث من الغياب على األكثر. وعند عودة طفلكم للمدرسة يتعين 
عليه تقديم اعتذار كتابي منكم مشفوًعا بسبب الغياب وعدد أيام الغياب 

والتاريخ وتوقيعكم. ال يلزم تقديم شهادة طبية، ولكن قد تطلبها المدرسة 
في بعض الحاالت المبررة.

 .3

إذا أصيب طفلكم بمرض ُمعٍد فُيسمح له بالعودة للمدرسة إذا أقر طبيب 
أنه لم يعد لديه أي خطر لنقل العدوى. 

تذييل الشهادة
ُتكَتب في الشهادة أيام الغياب بعذر أو بدون عذر. غياب ست حصص 
بدون عذر في نصف العام الدراسي يمثل يوم غياب كاماًل. أما غياب 

خمسة أيام بدون عذر يؤدي إلى تقديم إنذار غياب عن المدرسة، حيث 
يخطر مكتب المدرسة مكتب رعاية الشباب ومركز SIBUZ بذلك. فضاًل 

عن ذلك سوف يتم استدعائكم إلجراء محادثة معكم. في حالة مخالفة 
االلتزام بالحضور قد ُتفَرض عليكم غرامة.

 

هل يمكنني طلب إجازة لطفلي 
ليوم أو أكثر من المدرسة؟

ال ُيسَمح بأخذ إجازة من المدرسة إال في حاالت استثنائية، مثاًل ألسباب 
عائلية خاصة مثل وجود حفل زفاف أو جنازة. كما يمكن قبول اإلجازة 
أيًضا خارج إطار اإلجازات الرسمية أو قبلها أو بعدها مباشرًة فقط في 

بعض الحاالت الفردية الخاصة الُمَبررة. 

ال يجب أن تتجاوز اإلجازة ثالثة أسابيع، وُيشَتَرط لها أن تستدركوا 
كأولياء أمور مع طفلكم ما فاته من الدروس. يجب طلب اإلجازة من 

المدرسة كتابًيا في الوقت المناسب،، حيث تبحث المدرسة كل حالة 
فردية وتبحث الظروف وتتخذ قرارها بشأن منح الموافقة. 

اإلجازة ألسباب دينية

إذا لم تتوافق أعياد دينية محددة مع عطلة مدرسية يمكن تقديم طلب 
إجازة ألسباب دينية أو أيدولوجية. يرجى إخطار المدرسة مبكًرا.

المواد التعليمية
www.berlin.de/sen/bjf/go/lernmittel  →
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 ماذا يحدث عند مرض 
أحد المعلمين؟

عند مرض أحد المعلمين أو تعذر تقديم الحصة الدراسية ألسباب مهمة 
أخرى فإن إدارة المدرسة تحرص على توفير بديل. وفي حالة غياب 

 المدرس لفترة طويلة يمكن للمدرسة تعيين بديل لفترة مؤقتة. 

إلغاء الحصة الدراسية

قد يحدث إلغاء حصة دراسية في حاالت فردية. وبرغم ذلك فنحن نضمن 
رعاية طفلكم. ففي حالة إلغاء الحصة الدراسية األخيرة بصفة استثنائية 

يمكنكم الحضور أنتم أو شخص مفوض منكم الستالم طفلكم مبكًرا. 

كما ُيسَمح لطفلكم بالعودة إلى المنزل بمفرده مبكًرا في حالة حصوله 
على إذن كتابي منكم وتقديم هذا اإلذن للمدرسة.

 ماذا يحدث إذا وقع حادث 
لطفلي أثناء فترة المدرسة؟

كل تلميذ مؤمن عليه ضد الحوادث قانونًيا من ِقَبل شركة التأمين ضد 
الحوادث )Unfallkasse Berlin )UKB أثناء سيره في طريقه للمدرسة أو 
أثناء الحصص الدراسية أو عند حضور الفعاليات المدرسية. ولن تدفعوا 

بصفتكم أولياء أمور مقابل ذلك. 

في حالة وقوع حادث فإن المدرسة تخطر خدمة اإلنقاذ وتخطركم 
بوصفكم أولياء أمور وتخطر شركة التأمين ضد الحوادث. في حالة 

ل الحادث في سجل الحوادث الخاص  وجود إصابات غير ظاهرة ُيَسجَّ
بالمدرسة، وذلك ألنه قد يكون مطلوًبا فيما بعد عند زيارة طبيب. فضاًل 

عن ذلك تحتاج شركة التأمين UKB استمارة الحادث المعبأة. 

إذا تعرض طفلكم ألي ضرر في طريقه من المدرسة إلى المنزل فيرجى 
إخطار الطبيبة وسكرتارية المدرسة لكي تتحمل شركة UKB التكاليف.
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 ماذا يمكنني أن أفعل إذا 
تعرض طفلي لإلهانة أو 

الضرب أو التنمر؟
في أي مكان يجتمع فيه الناس تحدث فيما بينهم 

مشاحنات أو صدامات بسيطة أو تراشق باأللفاظ. ولكن األمر 
يصبح خطيًرا وجاًدا عندما يتعرض طفل لعنف متعمد. 

التنمر في المدرسة يعني أن هناك طفل أو أكثر يؤذون طفاًل آخر 
عمًدا وبصورة متكررة لفترة طويلة من خالل بعض التصرفات 

العدائية ويشمل ذلك اإليذاء البدني أو النفسي أو كليهما. 

وألن الشخص المتضرر ال يستطيع أن يخلص نفسه بنفسه من هذا 
الموقف فمن المهم تنظيم وسائل الدعم. 

كيف يمكنكم دعم طفلكم؟

��استمعوا لطفلكم واسألوه على أحداث يومه. 
��إذا الحظتم أي تغييرات على طفلكم حاولوا سؤاله عن أي 
أسباب محتملة في المدرسة من خالل محادثة لطيفة مفعمة 

بالود والثقة. 

��شجعوا طفلكم من خالل التفكير معه في كيفية حل الخالفات.
��إذا لم يتحسن طفلكم بعد ذلك كله أو إذا استنبطتم تعرضه 

لتنمر متعمد فيمكنكم الحصول على الدعم من المدرسة أو من 
.SIBUZ مركز

منع العنف في المدارس
منع العنف واألزمات هي مهمة أساسية من مهام التطوير 

المدرسي. في كل مدرسة يوجد فريق لحل ألزمات، يعمل هذا 
الفريق على تنفيذ تصور خاص بالمدرسة للحيلولة دون حدوث 

أزمات أو عنف وُيَنفَّذ هذا التصور في الحاالت الحرجة من خالل 
اتخاذ التدابير الالزمة. في حالة وقوع حوادث عنف أو أزمات يتم 

تنفيذ هذه التدابير.

في كثير من األحيان تستعين المدارس بمشروعات وبرامج قائمة 
الكتساب مهارات اجتماعية في التعامل مع األزمات وتحسين 

المناخ المدرسي.

وسطاء حل الخالفات لتسوية النزاعات

كثيًرا ما ينجح بعض التالميذ المدربين في مهمتهم "كوسطاء 
لحل الخالفات" في تسوية الخالفات بين التالميذ. حيث يتعلم 

"وسطاء حل الخالفات" في حاالت الوساطة تحت إشراف معلمين 
أو أخصائيين اجتماعيين مساعدة المتنازعين في التعبير عن 

 مشاعرهم ومراعاة مشاعر اآلخرين والوصول إلى حلول وسط.

ما قدر النوم الذي يحتاجه طفل 
ملتحق بالمدرسة؟

المدة المثالية لنوم الطفل الملتحق بمدرسة هي عشر ساعات. 
ولكن نظًرا ألن احتياج األطفال للنوم يختلف من طفل آلخر 

فيحتاج بعضهم لعدد ساعات نوم أكثر والبعض اآلخر ألقل قلياًل. 
وبناًء على خبراتنا نستطيع أن نقول أن تالميذ الصفوف األولى 
بالمدرسة يشعرون مبكًرا بالتعب بعد قضاء يوم مدرسي عن ما 

 كان عليه الحال بعد قضاء يوم في الحضانة. 

 نصيحتنا
نظموا الحياة اليومية بحيث يستطيع طفلكم أن ينام ويستيقظ 
مرتاًحا في الوقت المناسب. في الصباح وقبل الذهاب إلى 

المدرسة احرصوا على إتاحة وقٍت كاٍف لطفلكم ليغتسل ويرتدي 
مالبسه ويتناول اإلفطار بهدوء ويذهب إلى طريقه نحو المدرسة 

 بدون توتر.

ما الذي يميز اإلفطار الصحي؟ 
يتوقف مدى جودة تعلم أي طفل في المدرسة ومقدار تركيزه 

وقدرته على اإلنجاز أيًضا على الغذاء. فأهم شيء هو أن يأكل 
طفلكم شيًئا قبل بدء اليوم المدرسي. 

إلقناع صغيركم المتذمر بتناول اإلفطار عليكم باآلتي:

��كونوا قدوة له، استقطعوا وقًتا واجلسوا مع طفلكم أمام المائدة. 
��افتحوا شهية طفلكم بأشياء مثل الموسلي أو شراب الشوكوالتة 

 الساكن أو الفاكهة أو بيضة.
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غذاء عالي القيمة، بالحبوب الكاملة
بشكل عام: كلما كانت وجبة اإلفطار في المنزل أصغر يجب أن يكون 
ساندويتش )شطيرة( المدرسة أغنى وأعلى قيمة غذائية. استغنوا بقدر 

اإلمكان عن الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكر. 

من األفضل إعطاء الطفل خبز الحبوب الكاملة مع الجبن أو النقانق قليلة 
الدهون والفاكهة المقرمشة أو الخضراوات والمياه للشرب.

 ما مقدار الحركة التي يحتاج 
إليها طفلي؟

يحب أطفال المدرسة االبتدائية كثرة الحركة. وهذا أمر جيد ومهم ألن 
الحركة تحفز عملية التعلم وتزيد التركيز. ولذلك فكثير من المدارس 

تدمج تمارين االسترخاء وأوقات الحركة في الحصة الدراسية. فضاًل عن 
ذلك تخصص ثالث حصص رياضية دورية كل أسبوع. 

ما ننصحكم به من أجل طفلكم:

��ال يجب عليه أن يرتدي أي حلي في حصة الرياضة ألسباب تتعلق 
بالسالمة.

��يجب أن يسلك طريق المدرسة سيًرا على األقدام في الهواء الطلق النقي.
��بعد المدرسة: الحركة بداًل من التلفاز أو الكمبيوتر للوقاية من 

أضرار وضعية الجلوس والوقاية من السمنة. 

���استفيدوا أيًضا من أجل طفلكم من عروض النوادي الرياضية التي 
م كثيًرا في المدارس. ُتَقدَّ
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ما الذي يتعين على أولياء األمور 
واألطفال مراعاته بالنسبة لطريق 

 المدرسة؟
في أول األمر بعد دخول المدرسة يتعين عليكم مصاحبة طفلكم إلى 
المدرسة إلى أن تشعروا أنه يمكنه استخدام الطرق بشكل آمن. متى 

يمكن لطفلكم أن يذهب بمفرده إلى المدرسة؟ هذا يتوقف على مستوى 
تطوره وعلى طريق المدرسة نفسه. 

كونوا قدوة
أكثر ما يساعد طفلكم هو رؤية تصرفكم المثالي في الطريق. حتى إذا 

كان هناك ضغط في الوقت اسلكوا الطريق المنعطف للعبور مع إشارة 
المشاه، وبرجاء التخلي عن السير سريًعا عبر الرصيف عندما تكون 

اإلشارة حمراء. 

إن لم يحدث ذلك فسوف يقلد طفلكم تصرفكم المهمل عندما يذهب إلى 
المدرسة بعد ذلك بمفرده. بل أن األمر يكون أكثر خطورة على طفلكم 

لعدم قدرته على رؤية الطريق بالكامل نظًرا لصغر جسمه. 

اشرحوا لطفلكم أهمية السالمة، حتى وإن تسبب االلتزام بالسالمة إلى وصوله 
إلى المدرسة متأخًرا. فأنتم توفرون له الحماية إذا كنتم تحرصون على أن 

يغادر طفلكم المنزل صباًحا في هدوء وفي الوقت المناسب.

السير على األقدام بداًل من ركوب السيارة
اذهبوا مع طفلكم إلى المدرسة سيًرا على األقدام. فبهذا يتعلم الطفل 

االعتياد على الطريق مستقباًل بمفرده. فمن يذهب إلى المدرسة مستقاًل 
ر مدة الطريق سيًرا على األقدام أو يعرف  سيارة لن يتستطيع أن يقدِّ

النقاط األكثر أماًنا للعبور فوق الرصيف أو المخاطر المحتملة. 

كما أن وقوف أولياء األمور في الصف الثاني أمام المدرسة لكي ينزل 
أطفالهم من السيارة يؤدي إلى مواقف خطيرة وغير متوقعة. ولذلك من 

األفضل أن يسلك األطفال طريق المدرسة في مجموعات، على أن تكون 
في بادئ األمر برفقة أحد.
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ما الذي يتعين علّي مراعاته 
بالنسبة لحقيبة المدرسة؟

حقائب المدرسة التقليدية ذات األحزمة المبطنة هي الحقائب المثالية 
لتالميذ الصفوف األولى بالمدرسة، ألن حقائب الظهر أو حقائب الكتف 

أو الحقائب التي ُتجر على عجالت قد تتسبب في تشوه وضعية الجسم أو 
آالم في الظهر. 

 .1 

حقيبة المدرسة يجب أال تكون بارزة عن أكتاف طفلكم. 

 .2 

افحصوا بانتظام األحزمة الحاملة واضبطوا موضع استقرار الحقيبة على 
الظهر عند الحاجة أو عند تغيير المالبس، ألن األحزمة الطويلة جًدا تزيد 
تقوس أسفل الظهر، بينما األحزمة القصيرة جًدا تزيد تحدب أعلى الظهر. 

 .3

أعيدوا تعبئة حقيبة المدرسة يومًيا مع طفلكم من أجل تفادي األحمال 
غير الضرورية ليوم المدرسة التالي.

ما كمية الواجبات التي يجب على 
طفلي أن ينجزها في المنزل أيًضا؟
يحصل طفلكم على واجبات يكملها في الحصة المدرسية، أي ينبغي عليه 

تحضيرها أو استكمالها. في مدارس اليوم الكامل يكون هناك عادًة "واجبات 
تعليمية" بدالً من "الواجبات المنزلية". وهذه يمكن لطفلكم إنجازها في 

مدرسة اليوم الكامل المقيدة أو المفتوحة في فترة رعاية ما بعد الظهيرة. 

ولكن في بعض الحاالت االستثنائية فقط أو بالنسبة للواجبات االستكشافية 
 يجب أن ينجز طفلكم واجباته في المنزل.

الواجبات التعليمية - الهدف والمدة الزمنية
تهدف الواجبات إلى تعميق فهم المعلومات التي تم تعلمها أو اإلعداد 

للحصة الدراسية التالية وتطبيق المعرفة الجديدة بشكل مستقل. 

يحدد تصور كل مدرسة يوم كامل مقيدة أو مفتوحة األوقات الالزمة 
إلنجاز الواجبات. فهي يجب أن ال تتعدى 30 دقيقة في اليوم في مرحلة 

بدء المدرسة. 

عالوة على ذلك تنص قواعد مدرسة اليوم الكامل المقيدة على أن 
األطفال يمكنهم االستمتاع بأوقات فراغهم مع األسرة واألصدقاء بعد 

الساعة 16. ويقرر اجتماع المدرسة مقدار الواجبات التعليمية، ثم تخطر 
المدرسة جميع أولياء األمور بذلك.

التعلم من األخطاء
يمكنكم كأولياء أمور، بل ويجب عليكم، مساعدة طفلكم في إنجاز مهامه 

في المنزل. فأنتم بذلك تبدون اهتمامكم بما يتعلمه في المدرسة وتظهرون 
له أن إنجازه لواجباته بدقة أمر مهم بالنسبة لكم. 

ولكن يرجى عدم حل الواجبات لطفلكم بأي حال من األحوال. اتركوه 
يرتكب أخطاًء بهدوء ليتعلم من أخطائه. 

مسألة تركيز
القدرة على التركيز تختلف كثيًرا من طفل آلخر بالنسبة لألطفال 

الصغار. إذا الحظتم أن طفلكم مجهًدا بشكل مبالغ فيه أو يجب أن يجلس 
لفترة طويلة جًدا لحل واجبات يمكنكم إيقاف هذه المعاناة. 

وذلك من خالل كتابة مالحظة للمدرس، فبذلك يعرف حدود تحمل الطفل 
وبالتالي يتدارك ذلك عند التكليف بالواجبات التالية. 

عادًة ال ُيسَمح للمعلمين بفرض واجبات إضافية للمعاقبة على سبيل 
المثال لسلوك غير منضبط.

كيف يجب أن يبدو مكان 
االستذكار في المنزل؟

يمكن لتالميذ الصفوف األولى إنجاز واجباتهم التعليمية على طاولة 
المطبخ أو على المكتب الخاص بهم أيًضا. يجب أن يكون مكان 

االستذكار مضيًئا وهادًئا وبدون أي مشتتات للذهن بقدر اإلمكان. 

فضاًل عن ذلك يجب أن ُيخصص لطفلكم مكان يحتفظ فيه بكل كتبه 
المدرسية ودفاتره وأقالمه وأدوات الكتابة األخرى الخاصة به ليمكنه 

إيجادها بعد ذلك بسهولة. 
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 المؤسسات 
 التعليمية واألسس 
القانونية للمدارس

إذا تبادرت إلى أذهانكم أية أسئلة أثناء فترة المدرسة فنوفر لكم متخصصين آخرين بخالف 
المعلمين وإدارة المدرسة للرد على أسئلتكم.

36
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يتم الرد على غالبية األسئلة في المدرسة نفسها. ويكون أول شخص 
يمكنكم التوجه إليه دائًما هو مدرس الفصل. فإذا لم يتمكن من مساعدتكم 

يمكنكم التحدث بهدوء إلى إدارة المدرسة. ففي بعض األمور يتعين عليها 
اتخاذ قرارات مسؤولة. وإن لم يحدث ذلك فسوف يدلوكم هناك على 
األشخاص المختصين الذين يمكنم اللجوء إليهم في الجهات المختصة.

يضم نظام مدارس برلين العديد من الشخصيات الفعالة والمؤسسات 
المتعاونة مع بعضها البعض وتتولى إدارة التعليم والشباب واألسرة في 

مجلس الشيوخ والمقاطعات بهيئاتها المختصة مهمة تقسيم المهام. وتشمل 
مكاتب رعاية الشباب واألخصائيين النفسيين بالمدارس ومستشاري 
المدارس بإدارة مجلس الشيوخ أو مكاتب شؤون المدارس بالمنطقة.

37
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المشكلة

تنظيم اليوم المدرسي
التناغم

التصور التربوي
محتويات الحصص الدراسية

تقييم اإلنجازات

مباني المدرسة، تجهيزات المدرسة
تجهيز المدرسة، تنظيم المدرسة

إغالق المدرسة
تغيير المدرسة

العمل بالمدارس
الدعم التربوي الخاص الفردي

دعم المواهب
 صعوبات في التعايش والسلوك حال القراءة 

أو الكتابة أو الحساب
حوادث عنف، أزمات، طوارئ

العروض خارج نطاق الحصص الدراسية
الرعاية في اإلجازات

سعة الفصول
 مشكالت تتعلق بالتنظيم والتربية والتي 

لم يمكن حلها في المدرسة

مشكالت أساسية تتجاوز المدارس الفردية
مشكالت لم يمكن حلها في المدرسة

فرق العمل
موضوعات مطروحة عبر الفصول المختلفة

البرنامج المدرسي
مشكالت لم يتمكن المعلمون أو المربون من حلها  

الرعاية

معلمون متخصصون
إدارة المدرسة

هيئة تمثيل أولياء األمور، هيئة تمثيل أولياء األمور بالكامل 
رئيس هيئة تمثيل أولياء األمور

اإلشراف المدرسي بالمنطقة

SIBUZ مركز
اإلشراف على المدارس بالمنطقة
الجهة المختصة بدعم المواهب  

منسق مربي
إدارة المدرسة

رئيس هيئة تمثيل اآلباء

إدارة التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ

رئيس هيئة تمثيل اآلباء
اجتماعات متخصصة 

اجتماعات الصفوف الدراسية
اإلشراف المدرسي بالمنطقة 

مدرس الفصل

مكتب المدارس بالمنطقة

المدرس 
العاملون التربويون في المدرسة  

إدارة المدرسة

المربي

 مكتب المدارس بالمنطقة

اإلشراف المدرسي بالمنطقة 

اإلشراف المدرسي بالمنطقة

إدارة المدرسة

جهات مسؤولة أخرى الجهات المسؤولة األولى
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اإلشراف المدرسي
في كل منطقة ببرلين توجد مع جهة اإلشراف المدرسي المحلية أيًضا 

جهة خارجية تابعة إلدارة التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ. 
وتمثل مجالس المدارس المعينة هناك الجهات المسؤولة المختصة لهذه 
المدارس وأولياء األمور والتالميذ في كل األمور المتعلقة بالمدارس. 
فهي تقدم المعلومات واالستشارات وتتحاور مع األشخاص المعنية. 

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Waldschulallee 29–31, 14055 Berlin

Tel.: 030 90292-5102

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin

Tel.: 030 90298-3620

LICHTENBERG
Alt-Friedrichsfelde 60, 13015 Berlin

Tel.: 030 9021-4706

MARZAHN-HELLERSDORF
Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin

Tel.: 030 90293-2951

MITTE
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin

Tel.: 030 90182-6055

NEUKÖLLN
Boddinstraße 34, 12053 Berlin

Tel.: 030 90239-2524

PANKOW
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin (الطابق الثالث)

Tel.: 030 90249-1005/1006

REINICKENDORF
Innungsstraße 40, 13509 Berlin

Tel.: 030 90249-1933/1938

SPANDAU
Streitstraße 6, 13587 Berlin

Tel.: 030 90279-2530

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Hartmannsweilerweg 65, 14163 Berlin

Tel.: 030 90299-6131 

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin

Tel.: 030 90277-6494

TREPTOW-KÖPENICK
Luisenstraße 16, 12557 Berlin 
Tel.: 030 90249-2211/-12/-15

من اإلشراف المدرسي وحتى 
تقدم هيئة اإلشراف المدرسي استشارات في موضوعات مكتب رعاية الشباب

متعددة، من بينها الموضوعات التالية: 

��تنفيذ التصورات التربوية في المدارس
��التزويد بالعمالة الكافية في المدارس

��المنازعات في المدرسة
��تغيير المدرسة داخل المنطقة وتوافر أماكن شاغرة بالمدارس

��الدعم التربوي الخاص ألطفال المدارس
��عروض المدارس وتجهيزات المدارس، على سبيل المثال 
لألطفال ذوي المواهب الخاصة أو األطفال ذوي األمراض

أوقات االستشارات أيام الخميس من الساعة 15:00 
إلى الساعة 18:00، وبحسب االتفاق على الموعد.

عناوين هيئة اإلشراف المدرسي
www.berlin.de/sen/bjf/ueber-uns/adressen  →
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SIBUZ مركز

في كل منطقة ببرلين يقدم المعلمون المتخصصون بمراكز االستشارة 
والدعم في مجال علم النفس المدرسي والمجال التربوي االندماجي 
)SIBUZ( الدعم للتالميذ وأولياء األمور والعاملين بالمدارس مجاًنا 

وبصورة سرية ومحايدة في كل األمور المتعلقة بالمدارس فيما يتعلق 
بتعلم أطفال المدارس وسلوكهم:

��العمل بالمدارس
��الدعم التربوي الخاص الفردي

��دعم المواهب
��صعوبات في التعايش والسلوك حال القراءة أو الكتابة أو الحساب

عالوة على ذلك تقدم مراكز SIBUZ االستشارات للمدارس فيما يتعلق بما يلي 

��تطوير وتنفيذ البرنامج المدرسي الشامل بشأن التعلم بنظام اليوم 
الكامل والتعلم الُمّوَجه لذوي االحتاجات الخاصة

��تطوير الحصة الدراسية وتصورات الدعم والوقاية الخاصة
��إعداد تصورات قابلة للتنفيذ بشأن منع العنف واإلدمان واالرتقاء 

بالصحة والتعلم االجتماعي.

في حالة وقوع حوادث عنف أو أزمات أو طوارئ أو تنمر وتمييز عنصري 
يقدم المختصون بعلم النفس المدرسي المساعدة، حيث تساعد خطط الطوارئ 

الخاصة المدارس في التعامل مع المشكالت الكبرى بصورة مالئمة.

  
CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

Waldschulallee 31, 14055 Berlin
Tel.: 030 90292-5150 (جهاز الرد على المكالمات)

E-Mail: 04sibuz@senbjf.berlin.de

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin

Tel.: 030 2250-8311
E-Mail: 02sibuz@senbjf.berlin.de

LICHTENBERG
Franz-Jacob-Straße 2, 10369 Berlin, 

Tel.: 030 90249-2055 
E-Mail: 11sibuz@senbjf.berlin.de

MARZAHN-HELLERSDORF
Eisenacher Straße 121, 12685 Berlin

Tel.: 030 22501-3210
E-Mail: 10sibuz@senbjf.berlin.de

MITTE
Badstraße 10, 13357 Berlin

Tel.: 030 403949-2261
E-Mail: 01sibuz@senbjf.berlin.de

NEUKÖLLN
Boddinstraße 34, 12053 Berlin

Tel.: 030 90239-2788
E-Mail: 08sibuz@senbjf.berlin.de

PANKOW
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin (الطابق األول)

Tel.: 030 90249-1100
E-Mail: 03sibuz@senbjf.berlin.de

REINICKENDORF
Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin

Tel.: 030 90294-4837
E-Mail: 12sibuz@senbjf.berlin.de

SPANDAU
Streitstraße 6, 13587 Berlin (الطابقان الثاني والثالث)

Tel.: 030 90279-5850
E-Mail: 05sibuz@senbjf.berlin.de

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Dessauerstraße 49–55, 12249 Berlin

Tel.: 030 90299-2572
E-Mail: 06sibuz@senbjf.berlin.de

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Ebersstraße 9 a, 10827 Berlin

Tel.: 030 90277-4374
E-Mail: 07sibuz@senbjf.berlin.de

TREPTOW-KÖPENICK
Luisenstraße 16, 12557 Berlin

Tel.: 030 90249-2300
E-Mail: 09sibuz@senbjf.berlin.de

SIBUZ عناوين مركز
www.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz  →
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مكاتب المدارس
اإلدارة المختصة بالمدارس بكل منطقة هي الجهة الراعية للمدارس 

الحكومية بنظام التعليم العام. 

تتخذ إدارة المدارس قراراتها في الموضوعات المهمة بشأن تنظيم 
المدارس، على سبيل المثال عند تغيير المدرسة أو عند تجهيز الفصول.

مهام أخرى لمكتب المدارس:

��توزيع التالميذ على المدارس - لدخول المدارس وعند االنتقال 
لمدرسة تكميلية

��تعيين حراس للمدارس بوصفهم أشخاص مختصين ووسطاء للرد 
على األسئلة المتعلقة بمباني المدارس

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin

Tel.: 030 90291-4620

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin

Tel.: 030 90298-4627

LICHTENBERG
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

Tel.: 030 90296-3821

MARZAHN-HELLERSDORF
Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin

Tel.: 030 9029-2780

MITTE
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin

Tel.: 030 90182-6050

NEUKÖLLN
Boddinstraße 34, 12053 Berlin

Tel.: 030 90239-2532

PANKOW
Fröbelstraße 17 (9 مبنى رقم), 10405 Berlin

Tel.: 030 90295-5295

REINICKENDORF
Eichborndamm 215, 13437 Berlin

Tel.: 030 90294-4765

SPANDAU
Streitstraße 9, 13587 Berlin

Tel.: 030 90279-2121

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin

Tel.: 030 90299-5346

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin

Tel.: 030 90277-4865

TREPTOW-KÖPENICK
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin

Tel.: 030 90297-0

التفتيش على المدارس
تخضع مدارس برلين للتفتيش كل خمسة أعوام من ِقَبل هيئة التفتيش 
على المدارس. وهي تستكمل التقييم الذاتي المحدد مسبًقا لكل مدرسة 

وتوفر معلومات قائمة على بيانات محددة بشأن حالة التطور المدرسي 
وجودة الحصة الدراسية والتربية وتنظيم المدارس والحياة المدرسية. 

التقرير التفصيلي يخطر كل مدرسة بمواطن القوة لديها وبحاجتها إلى 
التطوير. أما على مستوى المنطقة ومستوى الوالية تفيد نتائج التفتيش 
في إدارة تطوير المدارس. يمكن االطالع على تقارير موجزة عن كل 
عملية من عمليات التفتيش على المدارس في فهرس المدارس المتاح 

على شبكة اإلنترنت. 

عناوين مكاتب المدارس
www.service.berlin.de/schulaemter  →

التفتيش على المدارس
www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/schulinspektion  →
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CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin

Tel.: 030 90291-5240

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin

Tel.: 030 90298-2092/2484

LICHTENBERG
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin

Tel.: 030 90296-5317

MARZAHN-HELLERSDORF
Riesaer Straße 94, 12627 Berlin

Tel.: 030 90293-4552

MITTE
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin

Tel.: 030 90182-3233

NEUKÖLLN
Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin

Tel.: 030 90239-2332/4187

PANKOW
Fröbelstraße 17, 4 10405 ,مبنى رقم Berlin

Tel.: 030 90295-5777

REINICKENDORF
Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin

Tel.: 030 90294-6676/6733

SPANDAU
Carl-Schurz-Straße 2–6, 13S97 Berlin

Tel.: 030 90279-2432/2884/2446

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin

Tel.: 030 90299-0

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Rathausstraße 27, 12105 Berlin

 Tel.: 030 90277-2308 (مكتب اإلدارة)
 أو 2236-90277 030 (الحضانة ومركز رعاية ما بعد المدرسة)

TREPTOW-KÖPENICK
Zum großen Windkanal 4, 9 12489 ,مبنى رقم Berlin

Tel.: 030 90297-5329

مكاتب رعاية الشباب
مكتب رعاية الشباب بالمنطقة يساعدكم في تربية طفلكم ورعايته 

وتعليمه. وتساهم العروض الوقائية الداعمة في توفير ظروف معيشية 
إيجابية ألسرتكم: بدًءا من المؤسسات الترفيهية مثل مراكز رعاية 
األطفال والشباب وحتى أماكن اللعب الخاضعة للرعاية التربوية. 

تتعاون الكثير من هذه المؤسسات مع المدارس تعاوًنا وثيًقا. وبالنسبة 
لرعاية اليوم الكامل على وجه الخصوص يعد مكتب رعاية الشباب 

شريًكا مهًما للمدارس االبتدائية. 

وذلك ألنكم في مكتب رعاية الشباب تطالبون بالدعم اإلضافي والرعاية 
اإلضافية لطفلكم. 

سوف يخبركم مكتب رعاية الشباب باإلقرار بالحاجة إلى الرعاية 
ومقدار هذه الحاجة وكذلك برسوم كل منها.

كما يقدم مكتب رعاية الشباب بهيئات االستشارات التربوية واألسرية 
للمناطق التابعة له المساعدة أيًضا في المشكالت األسرية. ويتمثل 

المطلب األساسي لمكتب رعاية الشباب في حماية اليافعين واليافعات. 

ولذلك يتابع العاملون جميع البالغات المقدمة في حالة تعرضهم ألي 
مخاطر. فيتواصلون مع األسرة ذات الصلة ويضعون بالتعاون معها 

حلواًل للمشكلة. ويتعاونون في ذلك تعاوًنا وثيًقا مع مؤسسات أخرى ومع 
مدارس ابتدائية.

عناوين مكاتب رعاية الشباب
www.service.berlin.de/jugendaemter  →
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 إدارة التعليم والشباب واألسرة 
في مجلس الشيوخ

تتحمل إدارة مجلس الشيوخ مسؤولية جميع القضايا التعليمية من حيث 
المحتوى. وتتخذ قرارات عديدة من بينها تنفيذ متطلبات السياسات 
التعليمية ومحتويات اللوائح القانونية، على سبيل المثال ما يتعلق 

بالمناهج الدراسية العامة.

يتعين على إدارة مجلس الشيوخ بوصفها الهيئة المعنية بخدمات جميع 
المعلمين والمربين غير المعينين لدى جهة راعية مستقلة القيام بما يلي

��تعيين المعلمين والمربين أيًضا إذا لزم األمر
��تجهيز المدارس بالعمالة الكافية

���وضع خطة للعاملين طويلة األجل بحسب أعداد التالميذ في المناطق.

إدارة المشاكل

في حالة حدوث مشاكل فعلية لم تتمكنون من حلها مع المدرسة أو هيئة 
اإلشراف المدرسي سوف تساعدكم إدارة المشاكل على إيجاد حل مع جميع 

األطراف المشاركين، على أن طلباتكم يتم التعامل معها بسرية دائًما. 

لالتصال
beschwerdemanagement@senbjf.berlin.de

المسؤولة عن قسم الجودة
هل ترغبون في الحصول على استشارات أو طرح أسئلة عن سير العمل 

بالمدرسة أو االستفسار عن إمكانيات المشاركة في المدرسة؟ حسًنا، 
يمكنكم االتصال بمسؤولة قسم الجودة المستقلة لدى عضوة مجلس الشيوخ.

Ruby Mattig-Krone
هاتف: 5330-90227

اللوائح القانونية
www.berlin.de/sen/bildung/schule/rechtsvorschriften  →

القواعد واألسس القانونية
يخول لطفلكم الحق األساسي في التعليم. وحقه في المطالبة بذلك مكفول 

بموجب القواعد القانونية التالية:

قانون المدارس
ينظم قانون المدارس بعض األمور األساسية بشأن تنظيم المدارس 

وتنظيم الحصص الدراسية وحقوق وواجبات األطراف المعنية وفرق 
العمل، وذلك باإلضافة إلى المتطلبات العامة للمهمة التعليمية للمدارس.

الئحة المدارس االبتدائية
تنظم بعض الشؤون الخاصة بالمدرسة االبتدائية والمرحلة األساسية 

بالمدرسة المشتركة، وتشمل لوائح تنظيم هذه المرحلة التعليمية. 
وتغطي نطاًقا عريًضا يبدأ من دخول المدرسة مروًرا بالتنظيم األساسي 
للحصص الدراسية والدعم الفردي وتقييم اإلنجازات وحتى االنتقال إلى 

المدرسة التكميلية.

المناهج الدراسية العامة
توضح ما يجب على طفلكم تعلمه في كل مادة من مواد الصفوف الدراسية 

من األول إلى السادس والمهارات التي من المفترض أن يكتسبها.

اللوائح القانونية
تتوفر قواعد خاصة لكل الموضوعات المدرسية المختلفة. وهي تتعلق 

بعدة أمور منها على سبيل المثال اإلجازات واإلعفاء من حضور 
الحصص الدراسية وجودة المدارس.



www.unfallkasse-berlin.de/eltern ستجدون المزيد من المعلومات على الرابط

)Unfallkasse Berlin( شركة

تعلم
بأمان.

 يتمتع التالميذ تلقائيًا 
 وقانونيًا بتغطية تأمينية ضد 
 الحوادث سواًء في المدرسة 

أو في طريق المدرسة.

 هذه الحماية
 مجانية
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Bernhard-Weiß-Straße 6
Berlin 10178

هاتف: 5050 - 90227 (30) 49+

www.berlin.de/sen/bjf
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