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كلمة افتتاحٌة للمدٌر التربوي
حضرات اآلباء واألمهات الكرام
خبلل سنوات التعلٌم األولى تتحول كل من روضة األطفال
والمدرسة إلى أهم وأبرز المحاور الحٌاتٌة .فاألطفال خبلل هذه
المرحلة العمرٌة ٌستكشفون عالما ساحرا وجذابا تلعب فٌه الروابط
بٌنهم وبٌن زمبلئهم وزمٌبلتهم فً الفصل دورا هاما.
وفً هذا اإلطار فإن شعور الطفل باالرتٌاح ٌُمثل بالنسبة لً واحدة
من أكبر األولوٌات ،إلى جانب عبلقته مع المدرسٌن وكذا ثقة اآلباء
فً المدرسة .وتعد الشراكة المتٌنة ذات النظرة المستقبلٌة بٌن
المدرسة واآلباء أساس التطور المدرسً المتواصل لؤلطفال .وهذا
التعاون ٌشكل بالنسبة لً شخصٌا أمرا فً ؼاٌة األهمٌة.
وبإمكانكم كآباء المساهمة فً تحقٌق النجاح فً هذا األمر ومرافقة
أطفالكم فً مسارهم الدراسً مع الحرص علٌهم وتقدٌم الدعم البلزم
لهم .ولقد جمعنا لكم فً هذا الكتٌّب أهم المعلومات التً ستساعدكم
على التعرؾ على نظامنا التعلٌمً واستكشافه بكل ٌسر.
وٌضم هذا الكتٌّب ،إلى جانب أمور عدٌدة أخرى ،أجوبة عن األسئلة
التالٌة:
ـ كٌؾ هً بنٌة رٌاض األطفال والمدارس؟
برنارد بّولفر ،المدٌر التربوي

ـ ها هً األمور المُن َتظرة من اآلباء؟
ـ ما الذي ٌمكننً فعله حتى ٌشعر طفلً باالرتٌاح فً المدرسة
وٌستطٌع التعلم بشكل جٌد؟
و ٌَس ّر مدرسو ومُدرسات طفلكم وإدارة مدرسته أن ٌكونوا رهن
إشارتكم إلمدادكم بالمزٌد من المعلومات .كما نرجوا منكم اإلطبلع
على صفحتنا على االنترنت  ،www.erz.be.chوكذا على
الصفحات اإللكترونٌة لبلدٌتكم ،وتلك الخاصة بمدرسة طفلكم.
وتقبلوا أٌها اآلباء واألمهات األعزاء تمنٌاتنا لكم وألطفالكم بؤوقات
ممتعة خبلل الرحلة التعلٌمٌة فً روضة األطفال وفً المدرسة.

برنارد بّولفر
المدٌر التربوي لكانتون بِرن
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إشارة
ٌنقسم كانتون بِرن إلى جزءٌن ،أحدهما متحدث باللؽة األلمانٌة
واآلخر متحدث باللؽة الفرنسٌة .أما المعلومات الواردة بهذا الكتٌّب
فهً خاصة بالجزء الناطق باأللمانٌة .وقد تم إبراز أهم المصطلحات
باللؽة األلمانٌة بالخط األخضر.

 1لمحة موجزة عن أهم األمور

عمومٌات

-

Allgemeines

تدوم فترة التعلٌم اإللزامً عادة إحدى عشرة سنة .وٌتم
االلتحاق بروضة األطفال فً سن الرابعة.وبعد إتمام فترة
التعلٌم اإللزامً ٌقوم الناشئون بإتمام تكوٌن لمدة سنتٌن أو أربع
سنوات ٌتعلمون خبلله إحدى المهن أو ٌزورون إحدى مدارس
المرحلة الثانوٌة.

-

المرحلة الثانوٌة

ٌستطٌع األطفال والناشئون الذٌن ٌعانون من إعاقة جسدٌة أو
ذهنٌة بحسب قدراتهم زٌارة المدرسة اإللزامٌة أو إحدى
مدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة التً تستجٌب الحتٌاجاتهم.
ٌمكنكم الحصول على المعلومات الضرورٌة بخصوص
إمكانٌات التمدرس والدعم المناسبة (كذلك بالنسبة لؤلطفال أقل
من أربع سنوات) لدى مصلحة االستشارات التربوٌة التابعة
للكانتون فً منطقتكم:
www.erz.be.ch/erziehungsberatung

 2ـ  4سنوات

Sekundarstufe II

السنة الدراسٌة والعطل المدرسٌة

التكوٌن المهنً أو المدرسة الثانوٌة

Schuljahr und Schulferien

المرحلة اإلعدادٌة (الفصول )9 - 7

 3سنوات

Sekundarstufe I

إلزامٌة

Volksschule

المدرسة اإللزامٌة

-

تدرٌس مستوٌٌن أو ثبلث مستوٌات
مختلفة بحسب النتائج الدراسٌة

-

التحضٌر الختٌار المهنة

المرحلة االبتدائٌة (الفصول )6 - 1

عطلة الخرٌؾ فً سبتمبر/أٌلول وأكتوبر/تشرٌن األول :ثبلثة أسابٌع
 6سنوات

Primarstufe

إلزامٌة
-

العطلة الشتوٌة فً دٌسمبر/كانون األول وٌناٌر/كانون الثانً:
أسبوعان
العطلة الرٌاضٌة :أسبوع واحد

إجراءات االنتقال خبلل الفصلٌن الخامس
والسادس :توزٌع التبلمٌذ على المستوٌات
المختلفة خبلل المرحلة اإلعدادٌة بحسب
النتائج الدراسٌة

روضة األطفال

تبدأ السنة الدراسٌة منتصؾ أؼسطس/آب وتنتهً فً بداٌة
ٌولٌو/تموز .تمتد الحصص الدراسٌة التً ٌتلقاها األطفال والناشئون
لمدة  38أو  39أسبوعا فً السنة ،وتتوزع العطل على طول السنة
الدراسٌة.

عطلة الربٌع فً أبرٌل/نٌسان :أسبوعان
سنتٌن 2

العطلة الصٌفٌة فً ٌولٌو/تموز وأؼسطس/آب :خمسة أسابٌع

Kindergarten

إلزامٌة ،االلتحاق فً سن الرابعة

-

ٌحق لكل األطفال والناشئٌن االستفادة من مجانٌة روضة
األطفال والتعلٌم المدرسً فً أماكن إقامتهم ،و ُتقدم البلدٌات
الوسائل التعلٌمٌة واألدوات المدرسٌة بالمجان للتبلمٌذ
والتلمٌذات.

-

مبدئٌا ٌتم تدرٌس األطفال ،ذكورا وإناثا ،سوٌا فً فصول
مختلطة وتسري علٌهم األهداؾ التعلٌمٌة نفسها.

-

ُتعتبر المدارس اإللزامٌة العمومٌة محاٌدة من الناحٌة العقائدٌة.
ومن أجل تنمٌة المعارؾ العامة لؤلطفال وتربٌتهم على احترام
اآلخر رؼم اختبلؾ أفكاره أو عقٌدته ،فإنه ٌتم التطرق خبلل
الحصص الدراسٌة إلى مختلؾ الدٌانات .وباعتبار الطابع
المسٌحً للمجتمع السوٌسري فإن العادات والتقالٌد التً ترافق
االحتفال باألعٌاد المسٌحٌة كؤعٌاد المٌبلد مثبل تحظى بمكانتها
أٌضا ضمن الحصص الدراسٌة ،وذلك دون المساس بالحرٌة
الدٌنٌة ألي من األطفال والناشئٌن أو بالحرٌة الدٌنٌة آلبائهم.

-

وإلى جانب المدارس اإللزامٌة العامة فإنه هناك أٌضا مدارس
خاصة ،وتقدم هذه المدارس الخاصة خدماتها بالمقابل وتحتاج
إلى ترخٌص من إدارة التربٌة.

ٌمكنكم الحصول على التوارٌخ الدقٌقة للعطل وألٌام العطل الرسمٌة
لدى بلدٌتكم.

جدول التوقٌت الزمنً للحصص
Stundenplan

تمتد الدراسة من االثنٌن إلى الجمعة .مدة كل حصة دراسٌة هً 45

دقٌقةٌ .تم فً الفترة الصباحٌة إعطاء أربع حصص دراسٌة على
األقل ،تبدأ وتنتهً كلها فً نفس الوقت (مواقٌت ثابتة) .أما فً فترة
ما بعد الظهر فإن توقٌت الدروس ٌكون متفاوتا (حصتان إلى أربع
حصص دراسٌة) .وبحسب كل فصل فإنه ال توجد حصص دراسٌة
خبلل فترة ما بعد الظهر من مرة إلى أربع مرات أسبوعٌا .وٌعتبر
بعد ظهر ٌوم األربعاء فترة إجازة من الدراسة فً الروضة
والمدرسة االبتدائٌة .وسٌسلمكم المُدرس المسإول عن الفصل جدول
التوقٌت الزمنً للحصص الخاص بطفلكم للسنة الدراسٌة البلحقة.
وأنتم كآباء ملزمون بالعمل على ِالتزام طفلكم بحضور الدروس طبقا
لجدول التوقٌت الزمنً للحصص ،كما أنكم مسإولون عن طفلكم
خارج أوقات الدراسة وخبلل ذهابه وعودته إلى ومن المدرسة.
انظر كذلك ’’الؽٌابات واإلعفاءات’’ (ص )4 .و’’اآلباء والمدرسة’’
(ص.)10 .

3

التقٌٌم
Beurteilung

ٌتم على األقل لمرة واحدة فً السنة على جمٌع المستوٌات إجراء
حدٌث بٌن ال ُمدرس المسإول عن الفصل وبٌن اآلباءٌ ،تم التطرق
فٌه للتقدم التعلٌمً الذي أحرزه طفلكم ولطرٌقة عمله ولسلوكه
االجتماعً تجاه اآلخرٌن.

مؤسسة العناٌة باألطفال خارج أوقات الدروس
Tagesschule

توفر البلدٌة لؤلطفال الذٌن ٌحتاجون للعناٌة قبل بدء الدروس أو
خبلل فترة الظهٌرة أو بعد انتهاء الحصص الدراسٌة خدمة تربوٌة
لهذا الؽرض ،شرٌطة وجود طلب كاؾ على تلك الخدمة؛ وؼالبا ما
ٌتم ذلك داخل مرافق المدارس اإللزامٌة.
وٌمكن أن تشمل مإسسة العناٌة باألطفال هذه ثبلثة عروض:
 العناٌة صباحا قبل بدء الدروس العناٌة خبلل فترة الظهٌرة مع تقدٌم وجبة طعام العناٌة فً فترة ما بعد الظهر بعد انتهاء الحصصالدراسٌة أو فً األٌام التً ال تكون فٌها دراسة بعد الظهر
كما ٌشمل عرض العناٌة خبلل فترة الظهٌرة وفً فترة ما بعد الظهر
تقدٌم الدعم فً إنجاز الواجبات المنزلٌة .وٌمكن لآلباء اختٌار
العروض التً ُتناسب احتٌاجاتهمُ .تقدم عروض خدمة العناٌة
باألطفال خارج أوقات الدروس بالمقابل ،وٌتم تحدٌد المصارٌؾ
بحسب مداخٌل كل أسرة وثروتها وعدد أفرادها.
للمزٌد من المعلومات بخصوص عروض هذه الخدمة زوروا
 www.erz.be.ch/tagesschulenأو استفسروا عن ذلك لدى
المدرّسة أو المدرس المسإول عن الفصل أو إدارة المدرسة.
كما ٌمكنكم إٌجاد إمكانٌات أخرى للعناٌة باألطفال خارج إطار
األسرة (دور الحضانة واألسر التً تقدم خدمات العناٌة باألطفال،
وؼٌر ذلك ).على الرابط التالً:
Familie < www.gef.be.ch

الواجبات المنزلٌة

وٌحصل التبلمٌذ من الصؾ األول وحتى الصؾ السادس فً نهاٌة
كل عام دراسً على تقرٌر تقٌٌم كتابً .وٌتضمن ذلك التقرٌر
معلومات حول كٌفٌة تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة فً كل مادة على حدة.
وابتداء من الفصل الثالث ٌبدأ توثٌق اإلنجازات الدراسٌة للتلمٌذات
والتبلمٌذ بالنقط فً تقرٌر التقٌٌم .أما تبلمٌذ وتلمٌذات المرحلة
اإلعدادٌة ،أي من الفصل السابع وحتى الفصل التاسع ،فٌحصلون
على تقرٌر تقٌٌم كتابً مرتٌن فً السنة عند نهاٌة كل من الفصل
الشتوي والفصل الصٌفً ،وٌتم فٌه أٌضا تقٌٌم طرٌقة العمل والسلوك
التعلٌمً.
ٌتدرج سلم التنقٌط من  1إلى  = 6( 6أفضل نقطة ،أقل من  = 4لم
ٌتم تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة المتوخاة)ٌ .تم كذلك منح أنصاؾ النقط
(مثل  5.5أو .)4.5
للمزٌد من المعلومات المفصّلة بعدة لؽات حول كٌفٌة التقٌٌم ٌمكن
زٌارة الرابط التالً:
Elterninformation < www.erz.be.ch/beurteilung

الؽٌابات واإلعفاءات
Absenzen und Dispensationen

-

أنتم كآباء ملزمون بإرسال طفلكم إلى روضة األطفال أو إلى
المدرسة طبقا لجدول التوقٌت الزمنً الخاص به ،وٌمكن توقٌع
ؼرامات على اآلباء الذٌن ٌتعمّدون عدم إرسال أطفالهم إلى
المدرسة.

-

علٌكم كآباء إخبار المدرسٌن بؤسباب تؽٌب طفلكم :وٌجب إعبلم
المُدرس المسإول أو المُدرسة المسإولة مسبقا بالؽٌابات
المتوقعة سلفا ،أما الؽٌابات ؼٌر المتوقعة فٌجب اإلعبلم بها
بؤسرع ما ٌمكن وذلك ألسباب أمنٌة.

-

ُتعتبر ؼٌابات طفلكم مبررة (مرخصة) فً حال توافر أحد
األسباب التالٌة :المرض ،تعرض الطفل لحادثة ما ،حاالت
المرض أو الوفاة داخل األسرة ،تؽٌٌر المسكن ،مواعٌد الطبٌب
أو طبٌب األسنان.

-

ٌتم تقٌٌد عدد كل الحصص الدراسٌة التً تؽٌب عنها الطفل
سواء بمبرر أو بدونه فً تقرٌر التقٌٌم الخاص به.

-

للحصول على إذن بإعفاءات مدرسٌة ٌتوجب التقدم مسبقا
بملتمس خطً ومبرر إلدارة المدرسة وذلك قبل أربعة أسابٌع
من الموعد المطلوب .وٌمكن منح إعفاءات فً حال توافر أحد
األسباب التالٌة :االحتفال بؤعٌاد دٌنٌة كبرى ،مناسبات عائلٌة
هامة ،زٌارة دروس لؽة وثقافة الموطن األصلً )،(HSK
اجتٌاز التدارٌب العملٌة للتعرؾ على مهنة ما.

-

لآلباء الحق خالل كل سنة دراسٌة فً الحصول لخمس مرات
على األكثر على إجازة من الدراسة لطفلهم لمدة نصؾ ٌوم فً
كل مرة .وٌمكن للطفل فً كل مرة من هذه المرات التؽٌب عن
الدراسة دون إعطاء أٌة أسباب .فً حال أردتم الحصول على
إجازة نصؾ ٌوم لطفلكم فالمرجو إخبار المُدرسة أو المدرس
المسإول عن الفصل ٌومٌن قبل ذلك.

Hausaufgaben

ُتعتبر الواجبات المنزلٌة جزءا مكمبل للدروس ،فهً تعمل على
تعمٌق فهم مضامٌن الدروس والتدرب علٌها .اعملوا على توفٌر
مكان هادئ لطفلكم لٌدرس فٌه واحرصوا على أن ٌقوم بإنجاز
واجباته المدرسٌة.
ٌنبؽً أن ٌكون األطفال قادرٌن على إنجاز الواجبات المنزلٌة دون
مساعدة اآلباء ،وفً حال الحظتم أن طفلكم ال ٌستطٌع إنجاز
الواجبات المنزلٌة بمفرده فعلٌكم التحدث فً وقت مبكر مع مُدرسه
أو مُدرسته بهذا الخصوص.
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عروض تكمٌلٌة للتكوٌن وألنشطة أوقات الفراغ
Ergänzende Bildungs- und Freizeitangebote

إلى جانب الدروس المدرسٌة اإللزامٌة هناك عروض مدرسٌة
اختٌارٌة تكمٌلٌة .توفر المدرسة عروضا فً مجالً الموسٌقى
واألشؽال الٌدوٌة ،وكذا دورات تعلٌمٌة ومشارٌع متعددة
التخصصات.
وتنضاؾ إلى ذلك عروض أخرى خبلل الفترة اإلعدادٌة ،أي من
الفصل السابع إلى الفصل التاسع ،وتبقى الدروس االختٌارٌة مجانٌة
بالنسبة لآلباء.
َتمنح دروس لؽة وثقافة الموطن األصلً ) (HSKلؤلطفال والناشئٌن
المنحدرٌن من أ ُسر متعددة اللؽات فرصة تنمٌة قدراتهم فً لؽتهم
األولى (لؽة األم أو لؽة األب) وكذا زٌادة معارفهم بخصوص ثقافة
الموطن األصلً لؤلم أو لؤلب .وٌتم تنظٌم هذه الدروس إما من
طرؾ البلدان األصلٌة أو بعض الجمعٌات الخاصة .وهذه العروض
لٌست كلها مجانٌة ،بل من بٌنها ما هو بالمقابل.
ٌمكنكم الحصول على المزٌد من المعلومات وأخذ لمحة عن
العروض المتوفرة تحت الرابط التالًwww.erz.be.ch/hsk :
ٌتم فً الؽالب تنظٌم العروض الرٌاضٌة وأنشطة أوقات الفراغ
األخرى المخصصة لؤلطفال وللناشئٌن من طرؾ جمعٌات خاصة،
وترتكز تلك العروض فً تنظٌمها على العمل التطوعً ،وفً العادة
فإن المشاركة فً العروض الجمعوٌة تكون مقابل دفع اشتراك
سنوي.

الصحة
Gesundheit

ٌتم فحص األطفال والناشئٌن فً روضة األطفال وفً كل من الفصل
الرابع والفصل الثامن من طرؾ الطبٌبة المدرسٌة أو الطبٌب
المدرسً التابع للبلدٌة .وتهدؾ تلك الفحوص الطبٌة ،اإللزامٌة
والمجانٌة ،إلى تشخٌص أٌة أخطاء فً حاسة السمع أو حاسة البصر
أو حاسة النطق أو أٌة اضطرابات حركٌة أو اضطرابات فً وضع
الجسم ،وذلك فً الوقت المناسب .وفً حال تب ٌّن من خبلل تلك
الفحوص أن الطفل بحاجة إلجراء فحوصات إضافٌة أو الخضوع
لعبلج ما فإن الطبٌبة المدرسٌة أو الطبٌب المدرسً ٌقوم بإعبلم
اآلباء بذلك وٌناقش معهم الخطوات البلزم اتباعها الحقا.
كما ٌتم فحص ومراقبة أسنان األطفال والناشئٌن بصفة منتظمة من
طرؾ طبٌبة األسنان المدرسٌة أو طبٌب األسنان المدرسً .وتعتبر
هذه الفحوصات أٌضا إلزامٌة ومجانٌة .وفً حال تب ٌّن أن الطفل
بحاجة للعبلج فإنه ٌتم إخبار اآلباء بذلك ،وفً هذه الحالة فإن األباء
هم من ٌتحملون مصارٌؾ العبلج .وفً المدارس اإللزامٌة ٌتم تعلٌم
األطفال الطرٌقة الصحٌحة للعناٌة باألسنان وتنظٌفها.
ٌرجى إخبار المُدرسة أو المدرس المسإول عن الفصل فً حال كان
طفلكم ٌعانً من مرض ما أو كان علٌه تناول األدوٌة بانتظام.
ٌمكنكم الحصول على المعلومات حول الطفل والصحة وذلك بعدة
لؽات من خبلل الرابط التالً:
Kind & Gesundheit < www.migesplus.ch

و ُتقدم مدارس الموسٌقى الجهوٌة دروسا مدفوعة األجر لتعلم العزؾ
على آالت موسٌقٌة متعددة ٌسهر على إعطائها مُدرسات ومدرسون
مإهلون .ألخذ لمحة شاملة عن مدارس الموسٌقى المرخصة من
طرؾ كانتون ِبرن ٌرجى زٌارة الرابط التالً:
Mitglieder < www.vbms.ch

كما ٌمكنكم الحصول لدى بلدٌتكم على المعلومات المتعلقة بالعروض
الرٌاضٌة وبؤنشطة أوقات الفراغ األخرى.
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 2المدرسة اإللزامٌة
األهداؾ والتنظٌم
Ziele und Organisation

تعمل المدرسة اإللزامٌة على دعم اكتساب المعرفة والقدرات
والسلوكٌات والمهارات وذلك بُؽٌة تمكٌن األطفال والناشئٌن من
امتبلك القدرة على التوجه واالندماج فً بٌئتهم وفً المجتمع
وتطوٌر شخصٌة مستقلة ومسإولة ،حتى ٌتسنى لهم بعد انتهاء
المدرسة اإللزامٌة النجاح فً اجتٌاز تكوٌن مهنً ما أو تكوٌن فً
إحدى مدارس المرحلة الثانوٌة بنجاح.
ٌقوم ال ُمدرسون وال ُمدرسات بتحضٌر دروسهم على أساس المقررات
ّ
تسطر األهداؾ المحددة لروضة األطفال
والمناهج التعلٌمٌة التً
ولمراحل المدرسة.
تزاول رٌاض األطفال والمدارس اإللزامٌة عملها تحت مسإولٌة
وإشراؾ اللجان المدرسٌة .وتقوم مصالح التفتٌش المدرسً بتوكٌل
من اإلدارة التربوٌة بضمان المراقبة على مستوى الكانتون.

وبالنسبة لؤلطفال الذٌن ٌنشإون فً أُسر متعددة اللؽات والذٌن ال
ٌفهمون اللؽة المحلٌة وال ٌتكلمونها إال بقدر قلٌل عند التحاقهم
بروضة األطفال ،فإنهم ٌتلقون دعما إضافٌا .إن معرفة جٌدة باللؽة
األلمانٌة هً مفتاح النجاح الدراسً لطفلكم الحقا ،ولذلك احرصوا
على إتاحة الفرصة لطفلكم قبل االلتحاق بروضة األطفال للّعب مع
أطفال آخرٌن حتى ٌتسنى له تعلم اللؽة المحلٌة .استفسروا لدى
بلدٌتكم عن عروض اللعب وإمكانٌات العناٌة باألطفال ابتداء من
عمر سنتٌن مثل لقاءات األمهات ولقاءات اآلباء ومجموعات اللعب
أو مإسسات الحضانة.
انظر "مساهمة اآلباء فً النجاح الدراسً" (ص)12 .
ٌتم فً بعض البلدٌات تدرٌس أطفال الروضة وأطفال السنة األولى
والثانٌة من المدرسة مع بعضهم البعض ،وذلك بشكل جزئً أو كلً
(بؽض النظر عن اختبلؾ أعمارهم) ( Basisstufeأو Cycle
.)élémentaire

للمزٌد من المعلومات التفصٌلٌة بعدة لؽات حول روضة األطفال
ٌرجى زٌارة الرابط التالً:

تقوم البلدٌة بدعوة اآلباء إلى تسجٌل أطفالهم فً روضة األطفال.

Kindergarten < www.erz.be.ch/elterninfo

روضة األطفال

المرحلة االبتدائٌة (من الفصل  1إلى الفصل )6

Kindergarten

ٌتسنى لؤلطفال داخل روضة األطفال التعلم من خبلل اللعب واللعب
أثناء التعلم .كما أنهم ٌتمكنون من التعرؾ على أنفسهم والتعبٌر عن
شخصٌاتهم بشكل أفضل ومن االندماج فً مجموعة أكبر من
األطفال ومن جمع خبرات أكثر فً التعامل مع بٌئتهم ووسطهم.
وٌتلقى األطفال فً روضة األطفال الدعم خبلل كل مراحل
تطورهم ،كما ٌتم تحضٌرهم لبللتحاق بالمدرسة .وٌقوم المربون
وال ُمربٌات فً روضة األطفال بمراقبة ودعم تطور كل طفل بدقة
وبمناقشة التقدمات المحرزة مع األباء.

Primarstufe

ٌتمكن التبلمٌذ والتلمٌذات خبلل المرحلة االبتدائٌة أي من الفصل 1
إلى الفصل  6من اكتساب وترسٌخ المهارات األساسٌة المتمثلة فً
القراءة والكتابة والحساب ،ومن االطبلع على البٌئة المحٌطة
وفهمها ،ومن التعرؾ على تقنٌات العمل .وؼالبا ما ٌتم تناول نفس
الموضوع فً عدة مواد دراسٌة ،وشٌئا فشٌئا ٌبدأ التبلمٌذ والتلمٌذات
بالتعلم والعمل باستقبللٌة وبمسإولٌة.
وابتداء من الفصل الثالث ٌبدأ التبلمٌذ والتلمٌذات فً الجزء المتحدث
باأللمانٌة من الكانتون بتعلم اللؽة الفرنسٌة كلؽة أجنبٌة أولى،
وبتعلم اللؽة األلمانٌة فً الجزء المتحدث بالفرنسٌة.
ٌتم منذ سنة  2013تدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة فً جزأي الكانتون
ابتداء من الفصل الخامس.
خبلل الفصلٌن الخامس والسادس تتم إجراءات االنتقال اللتحاق
طفلكم بالمرحلة اإلعدادٌة (( )Sekundarstufe Iانظر الصفحة
الموالٌة).

وتتم متابعة األطفال الذٌن هم بحاجة إلى دعم خاص فً أحد
المجاالت بعٌنها (مثل التطور اللؽوي أو التطور الحركً) من طرؾ
متخصصٌن إضافٌٌن.

ٌمكن لؤلطفال الذٌن ٌعانون من مصاعب فً بعض المجاالت (اللؽة،
الحركة ،التعلم ،القدرة على االنتباه والتركٌز) والتً قد تحول دون
تحقٌقهم لؤلهداؾ التعلٌمٌة المتوخاة ،تلقً دروس ذات أهداؾ تعلٌمٌة
تتماشى مع قدراتهم الفردٌة أو أن ٌحصلوا على الدعم من ُمدرسات
ومدرسٌن متخصصٌن فً هذا المجال.
ولهذه الؽاٌة ٌتم بعد موافقة اآلباء تقٌٌم صعوبات التعلم لدى الطفل
من طرؾ مصلحة مختصة .وتحدد تلك المصلحة المختصة إن كانت
هناك ضرورة لتقدٌم الدعم من خبلل التعلٌم المتخصص.

فً العادة ٌقضً األطفال مدة عامٌن فً روضة األطفال ،وبحسب
مدى تطور الطفل فقد ٌتم تؤخٌر التحاقه بالمرحلة االبتدائٌة ،أو قد
ٌتم تقسٌم المقرر الدراسً للفصل األول على سنتٌن.

وٌتم تطبٌق التعلٌم المتخصص ) (Spezialunterrichtخبلل
الحصص الدراسٌة داخل الفصل أو فً مجموعات خارج الفصل.
كما توفر العدٌد من البلدٌات لؤلطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات فً
6

التعلم إمكانٌة االلتحاق بؤحد فصول الدعم الخاصٌ .ضم فصل الدعم
الخاص
) (Besondere Klasseعددا ُ أقل من التبلمٌذ والتلمٌذات بالمقارنة
مع الفصل االعتٌادي ،وٌتولى التدرٌس فٌه ُمدرسات أو مدرسون
تلقوا تكوٌنا خاصا لتقدٌم الدعم لؤلطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات
فً التعلم.
كما ٌمكن للتلمٌذات والتالمٌذ من النوابػ والموهوبٌن االستفادة من
عرض خاص .وللمشاركة فً هذا العرض ٌُشترط كذلك الحصول
على تقٌٌم ٌخوّ ل ذلك من إحدى المصالح المختصة.

المرحلة اإلعدادٌة (من الفصل  7إلى الفصل )9
Sekundarstufe I

ٌتم تدرٌس التبلمٌذ والتلمٌذات خبلل المرحلة اإلعدادٌة بحسب
نتائجهم الدراسٌة فً مستوٌٌن أو ثبلث مستوٌات متفاوتة الصعوبة:
تنقسم المرحلة اإلعدادٌة إلى فصول الـ ) (Realklassenوفصول
الـ ) .(Sekundarklassenوعلى التبلمٌذ والتلمٌذات فً فصول الـ
 Sekundarklassenاستٌفاء متطلبات دراسٌة أعلى .وفً حال
إحراز نتائج دراسٌة بٌن الجٌدة والجٌدة جدا فبإمكان التلمٌذات
والتبلمٌذ تحضٌر أنفسهم لبللتحاق بإحدى مدارس المرحلة الثانوٌة.
وهناك بعض البلدٌات التً توفر لهذا الؽرض فصول
 Sekundarklassenخاصة ).(spezielle Sekundarklassen
ولكل بلدٌة كامل الحق فً أن تقرر إن كان التبلمٌذ والتلمٌذات فً
فصول الـ  Realklassenوفصول الـ Sekundarklassen

سٌتلقون الدروس فً فصول متفرقة أو فً فصول مشتركة جزئٌا.
كما ٌتم أٌضا خبلل المرحلة اإلعدادٌة تقدٌم الدعم من خبلل التعلٌم
المتخصص وفصول الدعم الخاص.

االنتقال من المرحلة االبتدائٌة إلى المرحلة اإلعدادٌة
Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I

تنظم إجراءات االنتقال خبلل الفصلٌن الخامس والسادس عملٌة
انتقال طفلكم من المرحلة االبتدائٌة إلى المرحلة اإلعدادٌة.
ٌتم تقسٌم الدروس فً المرحلة اإلعدادٌة (من الفصل السابع إلى
الفصل التاسع) إلى مستوٌٌن أو ثبلث مستوٌات متفاوتة الصعوبة.
وعلٌه فإنه ٌتم ابتداء من السنة الدراسٌة السابعة توجٌه التلمٌذات
والتبلمٌذ بناء على نتائجهم الدراسٌة وتطورهم الدراسً المتوقّع إلى
أحد تلك المستوٌات المختلفة .وٌقوم ال ُمدرسون المسإولون عن
الفصل بإعبلم الطفل واآلباء فً الفصل الخامس بإجراءات االنتقال.

وٌُنتظر من التلمٌذات والتبلمٌذ فً المرحلة اإلعدادٌة العمل بطرٌقة
أكثر استقبللٌة ،بشكل منفرد أو فً مجموعات .كما تتم تنمٌة
المعارؾ العامة وتعمٌقها ،وتحضٌر التلمٌذات والتبلمٌذ الختٌار
تكوٌن مهنً أو لبللتحاق بإحدى المدارس الثانوٌةٌ .عتمد االختٌار
المهنً) (Berufswahlللناشئٌن على المصالح الشخصٌة ونقاط
القوة والنتائج الدراسٌة ،وتقوم المدرسة بدعم هذه العملٌة الهامة من
خبلل التطرق إلى مواضٌع مناسبة خبلل الحصص الدراسٌة ،كما
تتم مرافقة الناشئٌن خبلل عملٌة اتخاذ القرار هذه من طرؾ اآلباء
والمدرسٌن ومصلحة االستشارة المهنٌة.
وٌقوم المدرسون وال ُمدرسات فً وقت مبكر بإعبلم الناشئٌن
وبإعبلمكم كآباء بخصوص المتطلبات والتوقعات المرتبطة باالختٌار
المهنً والبحث عن مكان للتكوٌن.
انظر أٌضا "ما بعد المدرسة اإللزامٌة" (ص )9 .و"التقٌٌم"
(ص.)4 .

انظر أٌضا "المرحلة اإلعدادٌة" (ص )7 .و "ما بعد المدرسة
اإللزامٌة" (ص.)9 .
ٌمكنكم الحصول على المعلومات بعدة لؽات حول التقٌٌم فً المدرسة
اإللزامٌة وحول االنتقال إلى المرحلة اإلعدادٌة تحت الرابط التالً:
Elterninformation < www.erz.be.ch/beurteilung
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األطفال والناشئون الوافدون حدٌثا
Neuzuziehende Kinder und Jugendliche

ٌمكنكم كوافدٌن جدد الحصول لدى بلدٌتكم على المعلومات
بخصوص إمكانٌة التحاق طفلكم بروضة األطفال وبالمدرسة ،كما
ٌمكنكم أٌضا تسجٌل طفلكم مباشرة لدى إدارة المدرسة المختصة.
ٌخضع طفلكم إللزامٌة التعلٌم بمجرد إقامته فً سوٌسرا وفً حال
بقائه لبضعة شهور داخل سوٌسرا .وٌمكن االلتحاق بروضة األطفال
وبالمدرسة طٌلة أٌام السنة الدراسٌة.
ٌتم توجٌه األطفال والناشئٌن الوافدٌن حدٌثا بعد االستماع لآلباء
ولطاقم التدرٌس السابق (أو على أساس وثائق التقٌٌم المتوفرة)
بحسب أعمارهم وبحسب السنوات الدراسٌة التً قضوها إلى الفصل
الدراسً المناسب (فً المرحلة اإلعدادٌة ٌتم توجٌههم أٌضا إلى
المستوى أو الشعبة المناسبة) ،وٌكون هذا التوجٌه الذي تقرره إدارة
المدرسة مإقتا فً بادئ األمر.
ابتداء من الفصل الرابع ٌكون من األجدى بالنسبة لؤلطفال وللناشئٌن
الذٌن لٌست لدٌهم معرفة بلؽة التدرٌس إعادة آخر مستوى دراسً
اجتازوه فً الخارج وذلك قصد منحهم المزٌد من الوقت لتعلم لؽة
التدرٌس وللقضاء على الفجوات فً المناهج التعلٌمٌة.

وٌحصل األطفال والناشئون الذٌن لٌست لدٌهم أٌة معرفة أو معرفة
قلٌلة بلؽة التدرٌس على دعم إضافًٌُ .قدم الدرس اإلضافً فً اللؽة
األلمانٌة ]) [Deutsch als Zweitsprache (DaZبالمجان
و ُتمنح تلك الدروس أثناء الحصص الدراسٌة داخل أو خارج الفصل.
ٌتم فً البلدٌات الحضرٌة إخضاع األطفال والناشئٌن الذٌن لٌست لهم
معرفة بلؽة التدرٌس فً بادئ األمر ولمدة عشرة أسابٌع لدروس
مكثفة لتعلٌم لؽة التدرٌس.
من شؤن المشاركة فً العروض المتاحة كالنوادي الرٌاضٌة وخدمة
العناٌة باألطفال خارج أوقات الدروس ودروس لؽة وثقافة الموطن
األصلً ) (HSKأن تساعد طفلكم على التأقلم بسرعة أكبر مع اللؽة
والبٌئة الجدٌدتٌن واالندماج اجتماعٌا.
انظر أٌضا "ما بعد المدرسة اإللزامٌة" (ص.)9 .
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 3ما بعد المدرسة اإللزامٌة
إمكانٌات التكوٌن
Ausbildungsmöglichkeiten

إن الطرٌق إلى اختٌار مهنة معٌنة أو مدرسة توجٌهٌة ما بعد
المدرسة اإللزامٌة قد ٌسٌر بشكل ؼٌر الذي قد تتصورونه تماما:
فاألمر مؽاٌر تماما لما كان علٌه فً السابق ـ وفً حال لم تنشإوا فً
سوٌسرا ـ فهو مؽاٌر لما هو علٌه فً بلدكم األصلً .فهناك حالٌا ما
ٌزٌد عن  250مهنة ٌمكن البدء بتعلمها مباشرة بعد االنتهاء من
المدرسة اإللزامٌة.
إن اجتٌاز طفلكم لتكوٌن ما بعد انتهاء فترة التعلٌم اإللزامً ٌعتبر
على جانب كبٌر من األهمٌة بالنسبة لمستقبله :فبدون إتمام تكوٌن
مهنً ما أو التخرج من مدرسة توجٌهٌة ما ،تكون فرصة الحصول
على عمل قا ّر والراتب المتوقع ضئٌلٌن للؽاٌة ،مع انعدام إمكانٌات
التكوٌن المستمر واالرتقاء.

التكوٌن المهنً األساسً (التدرٌب المهنً)
)Die Berufliche Grundbildung (Berufslehre

ٌتعلم أؼلب الناشئٌن مهنتهم بعد إنهاء فترة التعلٌم اإللزامً من خبلل
التكوٌن المهنً األساسً (التدرٌب المهنً) :حٌث ٌتلقون تكوٌنهم
العملً فً إحدى الشركات لمدة تتراوح بٌن سنتٌن إلى أربع سنوات،
مع المداومة فً الوقت نفسه لمرتٌن أو ثبلث فً األسبوع فً
مإسسة التدرٌب المهنً (Berufsfachschule) ،حٌث ٌكتسبون
معارؾ خاصة بالمهنة التً ٌتعلمونها وٌعمّقون معارفهم العامة .وٌتم
إبرام عقد تدرٌب مهنً بٌن المتدرّبة /المتدرّب والشركة المكونة
ومإسسة التدرٌب المهنً .وبالنسبة لبعض المهن هناك إمكانٌة
التكوٌن الدراسً الصرؾ (المدارس العلٌا للتجارة وورشات التدرٌب
و
[Handelsmittelschule
)(HMS
المهنً)
].Lehrwerkstätten

بفضل الجمع بٌن التكوٌن داخل الشركات والتكوٌن فً المدارس
المهنٌة تكون حظوظ الشبان الصؽار بعد إتمام التكوٌن المهنً
األساسً وافرة جدا داخل سوق العمل .كما أنه هناك العدٌد من
إمكانٌات التكوٌن المستمر بعد إتمام التكوٌن المهنً األساسً.
ٌمكن فً حال إحراز نتائج جٌدة أثناء أو بعد التكوٌن المهنً
األساسً الحصول على شهادة النضج المهنً )(Berufsmaturität
وبالتالً الدراسة فً أحد المعاهد العلٌا ).(Fachhochschule FH
ٌمكن الحصول على المزٌد من المعلومات حول التكوٌن المهنً
األساسً تحت الرابط التالًwww.erz.be.ch/berufsbildung :

أمام التلمٌذات المتفوقات والتبلمٌذ المتفوقٌن ،ممن لدٌهم استعداد
إلحراز نتائج ممتازة ،فرصة االلتحاق بالثانوٌة العامة
)ٌ . (Gymnasiumبدأ التكوٌن فً الثانوٌة العامة فً السنة
الدراسٌة التاسعة وٌدوم ألربع سنوات (ٌمكن االلتحاق به أٌضا بعد
السنة التاسعة) .تتٌح الثانوٌة العامة تعمٌق المعارؾ العامة فً عدة
تخصصاتُ .تمكن شهادة الثانوٌة العامة ) (Maturaااللتحاق
بمإسسات التعلٌم العالً دون الحاجة الجتٌاز امتحان الولوج مثل
[Universität
الجامعة أو المعهد التقنً العالً االتحادي
أو]) Eidgenössische Technische Hochschule (ETHأو
االلتحاق بؤحد المعاهد العلٌا بعد إتمام تدرٌب عملً لمدة سنة واحدة.
ٌمكن للناشئٌن الوافدٌن حدٌثا من كانتونات أخرى أو من الخارج
والذٌن ٌودون متابعة دراستهم فً الثانوٌة العامة فً كانتون ِبرن
الحصول على منشور خاص متوفر بعدة لؽات تحت الرابط التالً:
www.erz.be.ch/aufnahmegym

المزٌد من المعلومات حول المدرسة التوجٌهٌة المتخصصة والثانوٌة
العامة تحتwww.erz.be.ch/mittelschulen :

حلول مؤقتة
Zwischenlösungen

فً حال كانت المعارؾ المدرسٌة لطفلكم أو معرفته بلؽة التدرٌس
ؼٌر كافٌة لبللتحاق بالتكوٌن المهنً المرؼوب عند نهاٌة الفصل
التاسع ،فهناك إمكانٌة قضاء سنة دراسٌة عاشرة للتحضٌر المهنً.
وهذه اإلمكانٌة متاحة أٌضا بالنسبة للناشئٌن الوافدٌن حدٌثا الذٌن
تتراوح أعمارهم بٌن  16و  18سنة ممن لٌست لدٌهم أٌة معرفة أو
معرفة قلٌلة بلؽة التدرٌس .انظر الرابط التالً:
www.erz.be.ch/bvs

الرجاء االستعبلم فً وقت مبكر بخصوص هذه الحلول المإقتة
وحلول أخرى لدى المُدرسة المسإولة أو المدرس المسإول عن
الفصل أو لدى المركز الجهوي لئلرشادات المهنٌة ).(BIZ

معلومات إضافٌة
Weitere Informationen

إلى جانب ما ذكرناه من إمكانٌات التكوٌن بعد مرحلة المدرسة
اإللزامٌة فهناك العدٌد من العروض األخرى.
المعلومات بخصوص االختٌار المهنً وعناوٌن المراكز الجهوٌة
لئلرشادات المهنٌة ) (BIZمتوفرة تحت الرابط التالً:
www.erz.be.ch/berufsberatung

المدارس المتوسطة التوجٌهٌة
Die Mittelschulen

المعلومات بخصوص االختٌار المهنً متوفرة بعدة لؽات تحت:

تعمل المدارس التوجٌهٌة المتخصصة
]) (FMSلمدة ثبلث سنوات على تحضٌر التبلمٌذ للتكوٌن فً مجاالت
الصحة والتربٌة  /العمل االجتماعً.

[Fachmittelschule

www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx

انظروا الرسم البٌانً الموضح لمسارات التكوٌن بعد مرحلة
المدرسة اإللزامٌة تحت الرابط التالً:
www.erz.be.ch/berufsbildung
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 4اآلباء والمدرسة اإللزامٌة
التعاون
Zusammenarbeit

إن القانون ٌلزم كبل من اآلباء والمدرسة االلزامٌة بالتعاون فٌما
بٌنهم .وٌنبؽً أن ٌتم هذا التعاون بشكل تشاركً مع إعطاء األولوٌة
فً ذلك للنجاح المدرسً للطفل ولشعوره باالرتٌاح.

اإلخبار المتبادل
Gegenseitige Information

تخبر روضة األطفال والمدرسة اآلباء بؤهم األحداث واألهداؾ
المُسطرة المرتبطة بالدروس (مناسبات ،رحبلت مدرسٌة ،وؼٌر
ذلك) ،كما تقدم لهم معلومات حول نظام عمل المدرسة (التوزٌع على
المدارس واألقسام ،مواعٌد الحصص الدراسٌة وما إلى ذلك)ُ .تقدم
هذه المعلومات إما كتابٌا أو خبلل مناسبات تقدٌم المعلومات مثل
أمسٌات اآلباء أو أٌام األبواب المفتوحة .وٌفضل فً مثل هذه
المناسبات حضور األبوٌن معا إن أمكن ذلك .وفً حال تعذرت
المشاركة فً هذه المناسبات على كبل األبوٌن ،فالمرجو إعبلم
المُدرس الذي قدم دعوة المشاركة إما شفوٌا أو كتابٌا بذلك
واالستعبلم عن كٌفٌة الحصول على المعلومات البلزمة بطرٌقة
أخرى.
تقوم روضة األطفال والمدرس بإعبلم اآلباء بصفة منتظمة
بخصوص التطور الدراسً لطفلهم وسلوكهٌ :تم على األقل لمرة
واحدة فً السنة إجراء حدٌث مع اآلباء (حدٌث بٌن آباء التلمٌذة أو
التلمٌذ والمُدرس المسإول عن الفصل) (انظر أٌضا التقٌٌم فً ص.
 )4وٌُنتظر مشاركة األبوٌن معا إن أمكن فً هذا الحدٌث ،وٌتم
تحدٌد الموعد باالتفاق معهما.
فً حال شعرتم أنكم ال تحصلون على ما ٌكفً من المعلومات عن
المدرسة وعن التطور الدراسً لطفلكم وعن سلوكه ،فاستفسروا
بخصوص ذلك لدى المُدرسة المسإولة أو المدرس المسإول أو لدى
إدارة المدرسة.
ٌحق لكم باالتفاق مع المُدرسة المسإولة أو المدرس المسإول
حضور حصص دراسٌة داخل فصل طفلكم.
أخبروا ال ُمدرسة المسؤولة أو المدرس المسؤول عن األحداث
واألمور التً قد تعٌق تطور طفلكم وتإثر على تركٌزه وانتباهه.
انظر أٌضا "الؽٌابات" (ص.)4 .

قرارات هامة
Wichtige Entscheide

تتم مناقشة كل القرارت الهامة خبلل المسار المدرسً لطفلكم (مثل
االنتقال من روضة األطفال إلى المرحلة االبتدائٌة ومن المرحلة
االبتدائٌة إلى المرحلة اإلعدادٌة واالنتقال من فصل إلى فصل الحق
أو التوجٌه إلى أحد فصول الدعم الخاص) مع طفلكم ومعكم .ولكم
كامل الحق فً إخباركم بكل المعلومات البلزمة من طرؾ المدرسٌن
المسإولٌن ومن إدارة المدرسة ،وفً االستماع إلٌكم وتقدٌم
االستشارات لكم ،كما ٌحق لكم االطبلع على كل الملفات التً تخص
طفلكم .إدارة المدرسة هً المخولة باتخاذ كل القرارت التوجٌهٌة،
وٌجب إخباركم كتابٌا بالقرارات النهائٌة مع تعلٌلها .وٌمكنكم فً حال
عدم موافقتكم على قرار ما تقدٌم شكوى لدى مصلحة التفتٌش
المدرسً.
انظر أٌضا "التقٌٌم" (ص.)4 .

المشاركة
Mitwirkung

فً حال كان لدٌكم االستعداد واإلمكانٌة لتقدٌم العون للمدرسٌن
ولقِسم طفلكم أو لمدرسته من خبلل تقدٌم بعض المساعدات الصؽٌرة
مثل المرافقة أثناء الرحبلت أو الدعم فً إنجاز بعض المشارٌع أو
القٌام بالترجمة آلباء أطفال آخرٌن ،فٌرجى إخبار المُدرسة المسإولة
أو المدرس المسإول عن الفصل بذلك .وتساهم مثل تلك المساعدات
فً تحسٌن العبلقة بٌن اآلباء والمدرسٌن وخلق مناخ دراسً جٌد.
تتوفر كل رٌاض األطفال والمدارس على مجلس لآلباء ٌتشكل من
ممثل أو ممثلٌَن عن آباء كل فصل ،وٌتم اختٌار هإالء فً بداٌة كل
سنة دراسٌة من طرؾ آباء تبلمٌذ كل فصل .وٌتعاون ممثلو اآلباء
عن كل فصل بشكل وطٌد مع المدرسٌن المسإولٌن ،حٌث ٌعملون
سوٌا على دعم االتصال بٌن اآلباء وبٌن مدرسً الفصل وتبادل
الخبرات حول المسائل التربوٌة والتنظٌمٌة داخل المدرسة .وٌساعد
ممثلو اآلباء فً حل المشاكل وتقدٌم الدعم فً تنظٌم المناسبات
وإنجاز مشارٌع الفصل وتمثٌل مصالح اآلباء فً مجلس آباء
التبلمٌذ .وٌعالج مجلس اآلباء تهم المدرسة كلها (أو مستوى دراسً
على األقل).
ٌمكنكم معرفة المزٌد عن مشاركة اآلباء فً روضة األطفال أو فً
المدرسة من المُدرسة المسإولة أو المدرس المسإول أو من إدارة
المدرسة.

الترجمة
Übersetzung

من المهم جدا قدرتكم على فهم ما ٌقال فً أمسٌات اآلباء أو أثناء
أحادٌث اآلباء ،كما أنه من المهم أٌضا قدرتكم على التعبٌر عن
رؼباتكم وعلى طرح أسئلتكم .فً حال كانت قدرتكم اللؽوٌة ؼٌر
كافٌة لذلك ،فٌمكنكم اصطحاب أحد األشخاص البالؽٌن لٌترجم لكم
وٌمكن للمدرسة كذلك أن توفر أحد األشخاص لٌقوم بالترجمة خاصة
أثناء حدٌث اآلباء .والمترجمون الذٌن توفرهم المدرسة محاٌدون
ومإهلون ألداء تلك المهمة وملتزمون بواجب الكتمان.
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 5المواقؾ الصعبة فً المدرسة االلزامٌة

 6المواقؾ الصعبة فً التربٌة

ربما ال ٌشعر طفلكم باالرتٌاح فً الفصل أو ربما تراجعت نتائجه
فجؤة .ربما ٌعانً طفلكم من بعض المصاعب مع أطفال آخرٌن أو
ربما ال تتفقون أنتم كآباء مع قرار أحد المدرسٌن.

حتى فٌما ٌتعلق بالمسائل التربوٌة ٌمكنكم أٌضا اللجوء إلى المُدرسة
المسإولة أو المدرس المسإول ،كما ٌُنصح بالتواصل مع اآلباء
اآلخرٌن لمعرفة كٌؾ ٌتعاملون مع مثل هذه المواقؾ الصعبة.

كٌفٌة التصرؾ فً المواقؾ الصعبة

تقدٌم االستشارة من طرؾ األخصائٌٌن

Vorgehen in schwierigen Situationen

Beratung durch Fachpersonen

فً المواقؾ الصعبة التً قد تتعلق بطفلكم أو بالمدرس أو بالفصل
فٌنصح بالتزام الخطوات التالٌة:

إلى جانب مُدرسات ومدرسً طفلكم ٌمكنكم كذلك اللجوء إلى
أخصائٌٌن آخرٌن :وٌمكنكم الحصول على الدعم لدى مصلحة
االستشارات التربوٌة فً منطقتكم.

 .1ربط االتصال بٌن اآلباء والمدرس ،ثم مناقشة الموقؾ فٌما
بٌنهم والبحث عن حل مناسب ،وعادة ما ٌتم التوصل لحل
ُرض على هذا النحو.
م ٍ

وتقدم لكم مصلحة االستشارات التربوٌة الدعم فً األمور التالٌة:
-

ٌجب االلتزام بهذه الخطوات من طرؾ اآلباء والمدرسٌن .وٌمكن
عند الحاجة توفٌر من ٌتولى عملٌة الترجمة.

عند تحول المصاعب التربوٌة إلى عبء ثقٌل جدا بحٌث
تصبحون ؼٌر قادرٌن على تحمله بمفردكم (مثل عدم الطاعة
أو العناد أو الخوؾ أو العدوانٌة أو الخصام بٌن اإلخوة
واألخوات أو مشاكل فً التعامل مع أطفال آخرٌن من نفس
العمر أو وجود خبلفات بٌن الطفل واآلباء بسبب إنجاز
الواجبات المنزلٌة أو قضاء فترات طوٌلة فً االنترنت أو
استهبلك الكحول أو تعاطً المخدرات أو أنشطة أوقات الفراغ
التً قد تخلق إشكالٌات أو ما شابه ذلك ،أو فً حال كان الطفل
على سبٌل المثال دائم الحزن أو بدأ فً اإلعراض عن األكل(.

-

عند وجود األسرة فً أحد المواقؾ الصعبة (مثل االنفصال أو
الطبلق أو أعباء أسرٌة أخرى وؼٌر ذلك.).

اإلجراءات فً حالة المشاكل السلوكٌة

-

فً حال كان الطفل ٌواجه مصاعب فً المدرسة (مصاعب فً
التعلم ومصاعب فً النتائج الدراسٌة ومصاعب سلوكٌة) وكان
دعمه بحاجة إلى توضٌحات أكثر دقة (بطلب مشترك بٌن اآلباء
والمدرسة).

-

عند وجود مشاكل فً الفصل/المدرسة (مثل العنؾ أو التمٌٌز).

 .2فً حال عدم توصل اآلباء والمدرس إلى أي حل ،ورأى
أحد الطرفٌن ضرورة ذلك ،فإنه ٌتم إجراء حدٌث بحضور
كل من اآلباء والمدرس وإدارة المدرسة.
 .3وفً حال عدم التوصل إلى أجوبة مقنعة أو حلول مُرضٌة
عند ظهور بعد التساإالت أو المصاعب من أي نوع،
فٌمكنكم عندها عرض مطلبكم على اللجنة المدرسٌة.

Massnahmen bei Disziplinproblemen

تعمل المدرسة االلزامٌة على ضمان سٌر منتظم للعملٌة التعلٌمٌة
بحٌث ٌشعر كل األطفال باالرتٌاح وٌستطٌعون التعلم بشكل جٌد.
على كل التلمٌذات والتبلمٌذ االلتزام بقواعد التعاٌش داخل المدرسة
(النظام الداخلً للمدرسة ،قواعد الفصل) واالمتثال ألوامر المدرسٌن
وأوامر إدارة المدرسة وطاقم العاملٌن بها .وفً حال تكرر عدم
االلتزام بالقواعد أو انتهاكها بصفة بلٌؽة ،فإنه ٌتم إخبار اآلباء واتباع
إجراءات المواقؾ الصعبة.
إذا لم تحمل اإلجراءات المتفق علٌها أٌة تؽٌٌرات إٌجابٌة فإنه ٌمكن
للمدرسة عند ذلك االستعانة بؤخصائٌٌن تربوٌٌن .فً حال أضرت
تصرفات وسلوك إحدى التلمٌذات أو أحد التبلمٌذ بشكل بلٌػ ِبسٌر
عمل المدرسة ،فإنه بإمكان اللجنة المدرسٌة توجٌه إنذار كتابً أو
تهدٌد كتابً بالطرد من الدراسة .من أجل ضمان سٌر منتظم للعملٌة
التعلٌمٌة ،فاللجنة المدرسٌة تستطٌع استبعاد التلمٌذات والتبلمٌذ عن
الدراسة لمدة تصل اثنً عشر أسبوعا .فً حاالت الطرد (المإقت)
ٌعمل األخصائٌون المكلفون بالتعاون مع اآلباء والمدرسة على إٌجاد
شؽل أو عمل مناسب.

المزٌد من المعلومات بعدة لؽات وعلى عنوان مصلحة االستشارات
التربوٌة تحت الرابط التالً:
www.erz.be.ch/erziehungsberatung

تتوفر بعض البلدٌات على أخصائٌة اجتماعٌة مدرسٌة أو أخصائً
اجتماعً مدرسً .وٌمكنكم كذلك عند المواقؾ الصعبة التوجه إلى
مثل هإالء األخصائٌٌن الذٌن ٌقدمون لكم االستشارة المناسبة لحالتكم
والدعم ـ إن أنتم رؼبتم فً ذلك ـ فً وضع الخطوات القادمة.
وٌمكن عند الحاجة توفٌر من ٌقوم بعملٌة الترجمة فً األحادٌث مع
المستشارٌن التربوٌٌن ومع األخصائٌٌن االجتماعٌٌن المدرسٌٌن.
وكل األخصائٌٌن ملتزمون بواجب كتمان األسرار المهنٌة.
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 7مساهمة اآلباء فً النجاح الدراسً
ٌتم وضع اللبنات األولى لتشكٌل شخصٌة طفلكم وتطورها خبلل
السنوات األولى من حٌاتهٌ .مكنكم إٌجاد العدٌد من النصائح
بخصوص التعامل الٌومً مع مسؤلة التربٌة فً كتٌّب "مستعد
للمدرسة" ) (Fit für die Schuleالمتوفر بعدة لؽات تحت الرابط
التالًwww.erz.be.ch/erziehungsberatung :
ٌمكنكم كآباء المساهمة بشكل أساسً فً التقدم الدراسً لطفلكم وذلك
من خبلل:

إبداء االهتمام
-

حافظوا على االتصال بالمدرسٌن وشاركوا قدر اإلمكان فً كل
المناسبات المدرسٌة ،فؤنتم بذلك تظهرون لطفلكم مدى أهمٌة
المدرسة .كما أن التواصل مع المدرسٌن والتعاون معهم
ٌساعدان فً دعم طفلكم بطرٌقة مثلى.

-

اجعلوا طفلكم ٌروي لكم عما عاشه وتعلمه فً المدرسة.

التحفٌز والدعم
-

احرصوا على أن ٌذهب طفلكم إلى المدرسة مرتاحا وبعد أن
ٌتناول فطورا صحٌا وأن ٌؤخذ معه وجبة خفٌفة لفترة ما قبل
الظهر.

-

ال توصلوا طفلكم (بالسٌارة) إلى المدرسة ،بل تدربوا معه على
الطرٌق إلى المدرسة إلى أن ٌتمكن من قطعه لوحده مشٌا على
األقدام أو بالدراجة.

-

زوروا المكتبة برفقة طفلكم بصفة منتظمة وشجعوه على
القراءة.

بالنسبة لؤلطفال من أسر متعددة اللؽات:
-

تكلموا مع طفلكم باللؽة التً تجٌدونها بشكل أفضل ،واستمروا
فً ذلك حتى عندما ٌجٌب طفلكم باللؽة األلمانٌة.

-

احرصوا على أن ٌتعلم طفلكم اللؽة األلمانٌة منذ سن مبكرة.
وكونوا أنتم أنفسكم منفتحٌن على اللؽة المحلٌة وتعلموها ،فؤنتم
تعتبرون مثبل أعلى بالنسبة لطفلكم.

-

أرسلوا طفلكم لزٌارة دروس لؽة وثقافة الموطن األصلً
) :(HSKألن تشجٌع اللؽة األولى (لؽة األم/لؽة األب) ٌعتبر
أمرا أساسٌا للتطور اللؽوي الجٌد.

انظر "النشؤة متعددة اللؽات" تحتwww.erz.be.ch/hsk :

كٌفٌة التعامل مع الوسائط الجدٌدة
ٌتٌح استعمال الوسائط الجدٌدة (الكومبٌوتر/االنترنت ،الهواتؾ
المحمولة ،اإلٌمٌل ،الدردشة ،ألعاب الكومبٌوتر ،الفٌس بوك،
الٌوتٌوب وؼٌر ذلك) العدٌد من اإلمكانٌات وقد أصبح األطفال
والناشئون ٌستعملون هذه الوسائط بشكل ٌومً .وقد أظهرت
التجارب أٌضا بؤنه من الممكن أن تستعمل هذه الوسائط بشكل أكثر
كثافة من البلزم أو أن ٌساء استعمالها ألؼراض قد تخلق إشكالٌات
(إدمان النت ،المضاٌقات عبر االنترنت ،مظاهر العنؾ ،اإلباحٌة
وما شابه ذلك)ٌ .جب أن ٌتعلم األطفال والناشئون كٌفٌة التعامل
المسإول مع الوسائط الجدٌدة.

-

احرصوا على أن ٌنجز طفلكم واجباته المدرسٌة وعلى أن
ٌُحضر محفظته للٌوم الدراسً الموالً.

-

ال تضعوا جهازي الكومبٌوتر والتلفاز فً ؼرفة األطفال ،بل
فً ؼرفة لكل أفراد األسرة.

-

ثقوا بقدرة طفلكم على التعلم واتركوه قدر اإلمكان ٌفعل الكثٌر
من األمور بمفرده.

-

أبدوا اهتماما بنشاطات طفلكم على االنترنت واطلبوا منه أن
ٌرٌكم األلعاب التً ٌلعبها ومنتدٌات التواصل وصفحات
االنترنت التً ٌقوم بزٌارتها.

-

امدحوا طفلكم على ما ٌقوم به من مجهودات للتعلم وعلى قوة
تحمله عند مواجهة الصعوبات.

-

-

ال تنتقدوا أخطاء طفلكم ،بل فكروا معه بخصوص ما قد
ٌستطٌع تعلمه من تلك األخطاء.

اتفقوا مع طفلكم على قواعد واضحة فٌما ٌتعلق باستعمال تلك
الوسائل وعلى العواقب المترتبة عن عدم االلتزام بتلك القواعد:
تحدٌد مدة االستعمال المسموح بها فً الٌوم أو فً األسبوع،
البرامج المناسبة ،نوعٌة األلعاب وصفحات االنترنت ،قواعد
التصرؾ على االنترنت.

-

علٌكم مراعاة القٌود العمرٌة على البرامج التلفزٌونٌة وألعاب
الكومبٌوتر.

-

ساعدوا طفلكم على قضاء أوقات فراؼه فً أنشطة مع األسرة
واألطفال من سنه وعلى اللعب والحركة بصفة منتظمة فً
الهواء الطلق.

الدعم اللؽوي وتشجٌع الخبرات الشخصٌة
-

ابدأوا بالتحدث مع طفلكم منذ سن مبكرة وتكلموا معه عما
تقومون به من أفعال واشرحوا له العالم الصؽٌر المحٌط به.
أنصتوا له بصبر واهتمام وأجٌبوا عن كل تساإالته .اِرووا له
حكاٌات واِقرإوا له قصصا.

-

شاركوا طفلكم فً القٌام باألنشطة :اذهبوا معه على سبٌل المثال
إلى حدٌقة الحٌوانات أو فً رحلة بالباخرة أو فً زٌارة
للمتاحؾ أو فً جوالت فً رحاب الطبٌعة ،ألن كل ذلك ٌمكن
طفلكم من استكشاؾ العالم بكل الحواس وٌعلمه كٌفٌة فهم
الروابط بٌن األشٌاء.

العدٌد من النصائح بخصوص الوسائط الجدٌدة تجدونها بعدة لؽات
تحت:
Kind und Gesundheit < www.migesplus.ch
Elternbrief 8 < www.sucht-info.ch
www.cybersmart.ch
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 8المسرد
الؽٌابات
Absenzen

الؽٌابات هً عدم حضور الحصص الدراسٌة.

االستشارة المهنٌة
Berufsberatung

ٌقدم أخصائٌو االستشارة المهنٌة الدعم للناشئٌن والبالؽٌن من خبلل
توفٌر المعلومات وتقدٌم االستشارات البلزمة الختٌار التكوٌن المهنً
أو التكوٌن المستمر الذي ٌتناسب مع إمكانٌاتهم ورؼباتهم ،وٌعمل
هإالء األخصائٌون فً المراكز الجهوٌة لئلرشادات المهنٌة
).(BIZ

اإلعفاءات
Dispensationen

اإلعفاءات هً تقدٌم إذن بعدم حضور الدروس لفترات منتظمة أو
فً حالة التؽٌب لفترة طوٌلةٌ .جب التحضٌر لها سلفا وطلبها من
خبلل تقدٌم ملتمس مكتوب إلدارة المدرسة.
االستشارة التربوٌة
)Erziehungsberatung (EB

ٌقدم أخصائٌو االستشارة التربوٌة النصح واالستشارات لؤلسر
ولؤلطفال والناشئٌن فً المواقؾ الصعبة ،كما ٌوضحون األسباب
وراء مصاعب التعلم .وٌعمل هإالء األخصائٌون فً مصالح
االستشارة التربوٌة الجهوٌة.

إدراة المدرسة
Schulleitung

إدارة المدرسة هً المسإولة عن اإلدارة البٌداؼوجٌة للمدرسة
االلزامٌة وعن تسٌٌرها ،كما أنها هً من توزع األطفال على
الفصول وتصدر القرارات المتعلقة بالمسار الدراسً للتبلمٌذ.
اللجنة المدرسٌة
Schulkommission

تحرص اللجنة المدرسٌة على التحاق األطفال بروضة األطفال
وبالمدرسة طبقا لقوانٌن الكانتون وتوجٌهات البلدٌة ،كما أنها مكلفة
بإصدار القرارات االستراتٌجٌة المتعلقة بالمدرسة االلزامٌة.
مصلحة التفتٌش المدرسً
Schulinspektorat

ٌضطلع المفتشون المدرسٌون بمهمة رقابة الكانتون على المدارس
اإللزامٌة.
العمل االجتماعً المدرسً
Schulsozialarbeit

ٌقدم األخصائٌون االجتماعٌون المدرسٌون أو الوسطاء المدرسٌون
المساعدة واالستشارة لؤلطفال والناشئٌن فً حاالت المشاكل
االجتماعٌة والمشاكل الشخصٌة ،كما أنهم ٌقدمون النصح
واالستشارة للمدرسٌن ولآلباء أٌضا.

اإلدارة التربوٌة
Erziehungsdirektion

اإلدارة التربوٌة هً سلطة التربٌة والتعلٌم على مستوى الكانتون،
وهً التً تضع الشروط اإلطارٌة لعمل المدارس اإللزامٌة على
مستوى البلدٌات وتصدر المناهج الدراسٌة.
األخصائً
Fachperson

األخصائٌون مكونون خصٌصا لبلضطبلع بمهمام معٌنة.
المدرسون والمدرسات مثبل هم أخصائٌون فً مجال التدرٌس
والتعلم ،وهناك أخصائٌون آخرون ٌقدمون الدعم البلزم للمدرسٌن
والمدرسات ولآلباء فً مهامهم التعلٌمٌة والتربوٌة ،ومنهم على
سبٌل المثال أخصائٌو االستشارة التربوٌة واألخصائٌون
االجتماعٌون المدرسٌون وأخصائٌو االستشارة المهنٌة.
البلدٌة
Gemeinde

البلدٌة هً المسإولة عن تنظٌم المدارس اإللزامٌة فً دائرة نفوذها،
فهً من توفر البنٌة األساسٌة للمإسسات الدراسٌة :مبانً المدارس
والتجهٌزات والوسائل التعلٌمٌةٌ .مكنكم الحصول على المعلومات
بخصوص العروض المتوفرة محلٌا فً كل بلدٌة من خبلل البوابة
اإللكترونٌة إلدارة البلدٌة أو شبابٌكها.
المدرس المسؤول عن الفصل
Klassenlehrperson

المدرسة المسإولة أو المدرس المسإول عن الفصل مسإول عن
إدارة الفصل من الناحٌة البٌداؼوجٌة والتنظٌمٌة .والمدرسون
المسإولون عن الفصل هم أول من ٌمكنكم التوجه إلٌهم بكل
االستفسارات واألمور المتعلقة بزٌارة طفلكم لروضة األطفال
والمدرسة.
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