004689
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إدارة المدرسة والمصالح اإلدارية والمراكز المختصة
Schulleitung, Behörden und Fachstellen
إدراة المدرسة
Schulleitung

مصلحة التفتيش المدرسي
Schulinspektorat

إدارة المدرسة هي المسؤولة عن اإلدارة البيداغوجية
للمدرسة ولروضة األطفال وعن تسييرهما .يمكنكم
اإلتصال بإدارة المدرسة في مواضيع تنظيمية تتع لّ ق
بالمدرسة أو بموضوع لم يت ّم ح لّ ه مع المدرّس.

تكلف المصلحة الجهوية للتفتيش المدرسي بمهمة
رقابة الكانتون على المدارس اإلل زامية.

إدارة البلدية
Gemeindebehörde
إدارة البلدية هي المسؤولة على التحاق األطفال
بروضة األطفال طبق ا ً لقوانين الكانتون وتوجيهات
البلدية.

مصالح االستشارة التربوية
Erziehungsberatungsstellen
تقدم لكم مصلحة االستشارة التربوية في الكانتون
النصح واالستشا رات الضرورية في حال وجود أمور
خاصة في مسار تطور طفلكم وبخصوص المسائل
التربويةwww.erz.be.ch/ :
erziehungsberatung
المزيد من المعلومات بخصوص المدرسة اإلل زامية
تجدونها تحت ال رابط التاليww.erz.be.ch/ :
elterninfo
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روضة األطفال في الجزء الناطق باأللمانية من كانتون ِب رن
معلومات لآلباء

لعناية والصحة
Betreuung und Gesundheit
العناية باألطفال خارج أوقات الدروس
Tagesschule

الفحص الطبي
Ärztliche Untersuchung

تكمي الً للدروس في رياض األطفال والمدارس توجد
في العديد من البلديات خدمة العناية باألطفال خارج
أوقات الدروس التي توفر الرعاية في الصباح الباكر
وعند الظهر (مع وجبة الغذاء) وبعد الظهر .تعتبر
المشاركة في هذه الخدمة إختيارية ويساهم اآلباء كل
بحسب دخله في تكاليف الرعاية ويدفعون نفقات
األكل.

الفحص الطبي وم راقبة األسنان السنوية في روضة
األطفال من طرف طبيب أو طبيبة أسنان إل زامي
ومجاني لكل األطفال .وفي حال تب ّي ن أنّ الطفل
بحاجة للعالج فإنه يتم إعالمكم بذلك من طرف
الطبيبة أو الطبيب وفي هذه الحالة فإن اآلباء هم من
يتحملون مصاريف العالج.

يمكنكم االستسفار لدى إدارة المدرسة حول
اإلمكانيات المتوفرة في بلدية منطقتكم.
تجدون المزيد من المعلومات بخصوص خدمة
العناية باألطفال خارج أوقات الدروس تحت ال رابط
التاليwww.erz.be.ch/tagesschulen :
كما يمكنكم إيجاد إمكانيات أخرى للعناية باألطفال
خارج إطار األسرة (دور الحضانة واألسر التي تقدم
خدمات العناية باألطفال ،وغير ذلك ).على ال رابط
التاليwww.gef.be.ch g Familie :
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الطريق إلى روضة الطفال
Kindergartenweg

إجازات نصف اليوم
Freie Halbtage

خارج أوقات الروضة يكون اآلباء هم المسؤولون
على أطفالهم في طريقهم إلى الروضة أو إلى البيت.
تدرّ بوا مع أطفالكم كيف يذهبون إلى الروضة حتى
يتسنى لهم مع مرور الوقت الذهاب بكل استقاللية
إليها.

يحق لطفلكم الحصول على إجازة خمس م رات في
كل سنة د راسية على أكثر تقدي رلمدة نصف يوم كل
مرة .ويمكن اإلستفادة من هذه اإلجازات دون الحاجة
إلى ذكر أسباب .إذا أردتم الحصول على إجازة
نصف اليوم لطفلكم فعليك إعالم المدرّس المسؤول
على الصف مسبق اً .يمكن الحصول على إجازات
نصف اليوم منفردة أو مجتمعة.

الغيابات
Absenzen
يرجى إعالم المدرّس بالغيابات في الوقت المناسب
وقبل بدء الحصة الد راسية على أبعد تقدير (مثال في
حال تعرض طفلكم أو أحد أف راد األسرة للمرض أو
لحادث ما ،أو في حال تغيير السكن أو مواعيد
الطبيب أو مواعيد طبيب األسنان) .في حال إصابة
طفلكم بمرض مثل الحمى أو الغثيان أو ما شابه
ذلك فعليه أن يبقى في البيت حتى الشفاء.

اإلعفاءات
Dispensationen
للحصول على إذن بإعفاءات مدرسية يتوجب التقدم
مسبق ا ً بملتمس خطي ومبرر إلدارة المدرسة وذلك
قبل أربعة أسابيع من الموعد المطلوب .ويمكن منح
إعفاءات في حال توافر أحد األسباب التالية:
اإلحتفال بأعياد دينية كبرى ،مناسبات عائلية هامة،
زيارة دروس لغة وثقافة الموطن األصلي (.)HSK

اإلنتقال إلى السنة األولى من المرحلة اإلبتدائية
Übertritt in das 1. Schuljahr der
Primarstufe
ينتقل األطفال في العادة إلى السنة األولى من
المرحلة االبتدائية بعد قضاء سنتين في روضة
األطفال .إال أنه في بعض الحاالت االستثنائية ـ
خاصة بحسب مستوى تطور الطفل ـ يمكن لألطفال
االنتقال إلى السنة األولى من المرحلة االبتدائية قبل
سنة واحدة أو بعد سنة واحدة من ذلك .في هذه الحالة
تقرّ ر إدارة المدرسة بطلب من المدرسين وبالتشاور
مع اآلباء.
يعمل مدرسو روضة األطفال بالتعاون مع مدرسي
السنة األولى .إنّ المشاريع المشتركة وأيام الزيا رات
تساهم في إعداد األطفال على المرحلة االبتدائية
وتسهيل عملية االنتقال.
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روضة األطفال في الجزء الناطق باأللمانية من كانتون ِب رن
معلومات لآلباء

نظام رياض األطفال
Kindergartenorganisation
روضة األطفال كجزء من المدرسة اإللزامية
Kindergarten als Teil
der Volksschule
تع ّد روضة األطفال جزء مستق الً من المدرسة
اإلل زامية والمجانية التي تدوم فيها الد راسة إحدى
عشرة سنة .عادة ما تدوم فترة رياض األطفال
سنتين .ك ّل طفل يبلغ في  31تموز/يوليو سنّ ال رابعة
يلتحق في شهر آب/أغسطس بالروضة .المه ّم
بالنسبة إللتحاق الطفل بالروضة هو السنّ .
يمكن لآلباء إدخال طفلهم في السنة األولى من
روضة األطفال بعد سنة بسبب مستوى تطوّ ره .إذا
أردتم القيام بذلك فعليكم تسجيل ذلك على اإلستمارة
ال ُم رسلة من طرف بلدية منطقتكم .إدارة المدرسة
مستع ّدة إلج راء لقاء معكم لمساعدتكم في أخذ الق رار.
كما يمكنكم طلب اإلستشارة من م راكز اإلرشاد أو
طبيبة األطفال أو مركز اإلرشاد لآلباء واألمهات.

توقيت الدروس في روضة األطفال
Kindergartenzeit
يرتبط عدد الحصص الد راسية ( 45دقيقة) بعدد
أسابيع الد راسة في مكان إقامتكم .في حال 38
أسبوع د راسي يت راوح عدد الحصص الد راسية بين
 23و 26حصة ،أما في حال  39أسبوع د راسي فإن
عددها يت راوح بين  22و 25حصة د راسية.

تخفيض وقت الدروس في السنة األولى
من روضة األطفال
Reduktion der Unterrichtszeit
im ersten Kindergartenjahr
يمكنكم طلب تخفيض وقت الدروس التي يزورها
طفلكم خالل السنة األولى من روضة األطفال وإذا
أردتم القيام بذلك فعليكم بإعالم اإلدارة المختصة
عند تسجيل طفلكم .ويمكن تخفيض وقت الدروس
بنسبة الثلث كحد أقصى .والهدف من وراء ذلك هو
تعويد طفلكم تدريجي ا ً على وقت الدروس الكامل.
تقرّ ر إدارة المدرسة حول النظام وتطبيق وقت
الدروس.

المشاركة في الدروس
Besuch des Unterrichts
يكون حضور الطفل بانتظام أثناء أوقات الدوام في
روضة األطفال طبق ا ً لجدول زمني من يوم اإلثنين
إلى يوم الجمعة وتكون بداية الدروس ونهايتها قبل
الظهر مثل أوقات المدرسة (حصص مج ّم عة) .تكون
الدروس مرّة أو مرّتين في األسبوع بعد الظهر.
حاولوا أن تجعلوا طفلكم يذهب إلى الدروس وهو
مرتاح .بالنسبة للدروس أو المناسبات األخرى مثل
الرحالت ،ال ب ّد من م راعاة أن يكون طفلكم يحمل
مالبس مالئمة.
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أشكال التعاون المختلفة
Verschiedene Formen
der Zusammenarbeit
ويمكن للمدرّس المسؤول إستخدام عدة أشكال من
التعاون مع اآلباء (مثل أمسيات اآلباء ،وخطابات
اآلباء وجلسات الحديث والمناسبات الخاصة باآلباء
والطفل التي تنظمها روضة األطفال).

اللقاءات مع اآلباء
Standortgespräch
يجري مدرسو الروضة مرّة في السنة لقاء مع اآلباء
يت ّم خالله تبادل اآلراء والمالحظات وكذلك حول
تطوّ ر الطفل وخطواته على مستوى التعلم
وتصرّفاته في المجموعة وقد راته الشخصية
واالجتماعية.

يتواصل المدرّس في روضة األطفال مع اآلباء منذ
بداية السنة الد راسية في روضة األطفال لخلق أساس
وطيد للتعاون المشترك.

ويقوم المدرّس بضبط المواضيع التي تم التطرّ ق
إليها في محضر صادرعن إدارة التربية خصيصا
لهذا الغرض (من خالل وضع عالمة على القائمة).
كما يمكن إضافة نقاط أخرى بشكل مختصر إلى
المحضر .وتش ّك ل االستمارة جزء من محفظة
المستندات التي يتم فيها الحق ا ً حفظ تقارير التقييم.

يمكن للمدرّسين واآلباء على ح ّد سواء التعبير عن
رغبتهم في إج راء لقاء لتبادل المعلومات واآلراء أو
إليضاح بعض المواضيع.

الزيارات
Besuche

اللقاءات
Gespräche

يفضل قيام اآلباء بزيارة روضة األطفال باإلتفاق مع
المدرّس المسؤول.

يتم توضيح األهداف والرغبات من خالل تبادل
المعلومات واللقاءات بصفة منتظمة.
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التعاون بين اآلباء والمدرسين
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen
التعاون
Zusammenarbeit

تبادل المعلومات
Gegenseitige Information

يخدم التعاون مع المدرسين وإدارة المدرسة التشجيع
األمثل لطفلكم وهو ملزم لك ّل اآلباء واألمهات.

يتم توضيح األهداف والرغبات من خالل تبادل
المعلومات واللقاءات بصفة منتظمة .فاألطفال غالب ا ً
ما يتصرفون في روضة األطفال بشكل مغاير
لتصرفهم في المحيط المنزلي .لذلك فإن اآلباء
والمدرّسين يتبادلون ما لديهم من مالحظات وخب رات
حتى يتسنى لهم فهم األطفال بطريقة أحسن ومن ثم
دعمهم وتشجيعهم بشكل أفضل.

القدرة على اإللتحاق بروضة األطفال
Fit für den Kindergarten
يقوم مدرسو روضة األطفال باإلتصال باآلباء قبل
بداية السنة في روضة األطفال.
إذا أمكن لطفلكم التعرّف على روضة األطفال وعلى
المدرسين فسوف يساهم ذلك في خلق عالقة ثقة
أولى.
تجدون في كتيب «القدرة على اإللتحاق بروضة
األطفال» أو على ال رابط www.erz.be.ch/
 fit-fuer-den-kindergartenكيف يمكنكم دعم
طفلكم في تطوّ ره وكيف تساهمون في انطالقة مو ّف قة
في روضة األطفال.

يقوم المدرسون بإعالمكم في الوقت المناسب وبشكل
منتظم حول سير العمل في روضة األطفال .روضة
األطفال تدعمكم في تربية طفلكم وتعليمه .إذا كانت
لديكم إستفسارت أو أسئلة في موضوع روضة
األطفال وتطوّ ر طفلكم يمكنكم اإلتصال بالمدرّس
المسؤول على صفّ طفلكم.
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ويقوم المدرّس على أساس تف هّم هذه التجارب
والتطوّ ر الشخصي لك ّل طفل بإعداد برنامج عمل
مع األطفال وصياغته.
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تطو ر األطفال
دعم ّ
Unterstützen der Entwicklung
الدعم والتشجيع
Unterstützen und fördern

األلمانية كلغة ثانية
)Deutsch als Zweitsprache (DaZ

حين يلتحق األطفال بالروضة يكونون مح ّم لين
بتصورات وخب رات وقد رات مختلفة .يقوم المدرّس
بتحديد مستوى تطور األطفال من خالل المتابعة
واللقاءات مع اآلباء واألمهات فهو يتعرف من خالل
ذلك على نقاط قوة كل طفل ومواهبه وإهتماماته
ونقاط ضعفه ونقائصه .ويقوم المدرّس على أساس
تف ّه م هذه التجارب والتطوّ ر الشخصي لك ّل طفل
بإعداد برنامج عمل مع األطفال وصياغته.

تكون لألطفال الذين ال يجيدون اللغة األلمانية كلغة
أم مجموعة من التجارب ومن ال زاد اللغوي المرتبط
بلغتهم األولى .تو ّف ر روضة األطفال إمكانيات
لألطفال متعددي اللغات لتعلم اللغة األلمانية.
تكون لطفلكم إنطالقة أسهل حين يفهم منذ البداية
لغة التدريس وحين يفهمه المدرّسون واألطفال .ك لّ ما
تع لّ م طفلكم اللغة األلمانية في وقت أسرع ك لّ ما كان
ذلك أسهل.

دعم إضافي
Zusätzliche Unterstützung

لذلك ينبغي على طفلكم أن يتك لّ م اللغة األلمانية
ويستمع إليها بشكل منتظم سنة على األقل قبل
إلتحاقه بالروضة وذلك على سبيل المثال من خالل
مجموعات اللعب أو الحضانات أو أطفال الجي ران.

يحصل األطفال الذين يحتاجون في مرحلة تطوّ رهم
إلى مساعدة إضافية على دعم ذي أهداف مح ّد دة.
بالتشاور معكم يمكن لمدرّس مختص دعم طفلكم
مث الً في مجال التطور اللغوي والحركي.

تجدون نصائح حول األطفال متع ّد دي اللغات تحت
ال رابط:
www.erz.be.ch/hsk g Mehrsprachig
aufwachsen
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التطو ر الشخصي
ّ
Persönliche Entwicklung
يطوّ ر األطفال في الروضة أيض ا ً كفاءاتهم
الشخصية .فهم يتع لّ مون اإلستقاللية في تصرفاتهم
وتح ّم ل المسؤولية وهم يقوّ ون من خالل ذلك ثقتهم
بالنفس .يتع لّ م األطفال تركيز إهتمامهم على هدف
واحد وتعديل أحاسيسهم .فهم يتع لّ مون إد راك
مشاعرهم والتصرف حسب الموقف الذي يعيشونه.
ويطوّ ر الطفل من خالل ذلك الثقة في إمكانياته
ومها راته وبالتالي يمكن له تقييم ذلك بشكل أفضل.

أسس اكتساب المهارات الثقافية
Grundlagen für den Erwerb
der Kulturtechniken
يتع لّ م األطفال التعبير عن مشاعرهم والحديث عن
تجاربهم واإلستماع إلى القصص .ويت ّم من خالل
ذلك دعم القد رات اللغوية وتوسيع ال زاد اللغوي.
يتم إعداد األطفال لتع لّ م الق راءة والكتابة من خالل
التعرّف على الكلمات ومقاطعها أو القافيات .كما
يت ّم تطوير القد رات الحركية الدقيقة والتصوّ رات
بشأن األماكن واألشكال.
وبطرق مختلفة تقوم على اللعب في مجالي األرقام
والكميات ،يتع لّ م األطفال التعرّف على السياقات
والقواعد.

يط ّور األطفال يف الروضة أيضا كفاءاتهم الشخصية .فهم يتع لّمون
اإلستقاللية يف ترصفاتهم وتح ّم ل املسؤولية وهم يق ّوون من خالل
ذلك ثقتهم بالنفس.
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األهداف التعليمية وطرق التدريس
Bildungsziele und Unterrichtsformen
مدرسو روضة األطفال
ّ
Lehrplan 21
يقوم الدرس في روضة األطفال على المنهج
التعليمي  Lehrplanالذي يعتبر دليال للمدرّسين
من مرحلة روضة األطفال إلى الصفّ التاسع والذي
يساعده في إعداد الدروس.
تجدون المزيد من المعلومات حول Lehrplan 21
على ال رابط www.erz.be.ch/lehrplan 21
اللعب والتع ّل م
Spielen und Lernen
يع ّد اللعب من أه ّم طرق التع لّ م في روضة األطفال.
فمن خالل اللعب يكتشف األطفال طرقهم في التع لّ م
ويطوّ رونها .من مي زات اللعب دعم المثابرة
والتشجيع على التمرّ ن والتركيز ويتيح الفرصة
أيض ا ً لتحديات مالئمة وإمكانيات التصرّف.
إنّ قاعات روضة األطفال مجهزة بالعديد من
اإلمكانيات للعب والتع لّ م يمكن من خاللها لطفلكم
إختيار ك ّل يوم أشياء جديدة .كما يت ّم تشجيعه على
اإلهتمام بألعاب وإمكانيات تع لّ م قد ال يختارها بنفسه.

يصبح للتع لّ م من خالل التعامل مع مواقف موجّ هة
للعب أو حسب ما نعيشه في الحياة اليومية أهداف
مح ّد دة ومنهجية في روضة األطفال .ويتع لّ م األطفال
شيئا فشيئا التعامل مع الواجبات والمهام المح ّد دة
سابق اً.
التع ّل م في المجموعة
Voneinander lernen
يتع لّ م طفلكم داخل المجموعة من األطفال اآلخرين.
ومعهم يتع لّ م إحت رام القواعد .كما أ ّن هم يتع لّ مون
التصرّف بالشكل المناسب في مواقف مختلفة
والتوافق في مصالحهم مع مصالح األطفال اآلخرين.
هم يتدرّ بون على التنازل ولكن أيض ا ً على فرض
شخصيتهم وعلى إيجاد حلول في حاالت الخالفات،
الشيء الذي يدعم كفاءتهم اإلجتماعية.
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وميكن لطفلكم يف روضة األطفال أن يعيش ويج ّرب أشياء
جديدة وأن ين ّم ي من خالل هذا التجارب
كل حواسه تص ّوراته حول العديد من
املتن ّوعة بواسطة ّ
املواضيع والسياقات.
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روضة األطفال في الجزء الناطق باأللمانية من كانتون ِب رن
معلومات لآلباء

أه الً وسه الً بكم في روضة األطفال
Willkommen im Kindergarten
اإللتحاق بروضة األطفال
Eintritt in den Kindergarten

مدرسو روضة األطفال
ّ
Lehrperson für den Kindergarten

مع دخوله روضة األطفال تبدأ لطفلكم مرحلة جديدة
في حياته مع إكتساب تجارب جديدة عن طريق
اللعب .سيلتقي طفلكم في روضة األطفال بمجموعة
من األطفال يختلفون عن بعضهم البعض من حيث
مستوى تطوّ رهم ولغتهم وإحتياجاتهم وكذلك من
حيث أصلهم اإلجتماعي والثقافي.

يقوم أحد المدرّسين في روضة األطفال بتدريس
الصفّ المشترك بين األطفال البالغ أعمارهم بين
ّ
وست سنوات مع إمكانية إضافة مدرّس أو
أربع
مدرّسة أو شخص آخر للمساعدة حسب حجم الصف
وتركيبته.

ويتطوّ ر الطفل في روضة األطفال داخل المجموعة
التي يلعبون فيها مع بعضهم ويتع لّ مون فيها من
بعضهم البعض .ويمكن لطفلكم في روضة األطفال
أن يعيش ويجرّب أشياء جديدة وأن ين ّم ي من خالل
هذا التجارب المتنوّعة بواسطة ك ّل حواسه تصوّ راته
حول العديد من المواضيع والسياقات.

ويقوم المدرّس بتشجيع األطفال ودعمهم بشكل فردي
حسب قد راتهم ومها راتهم وإهتماماتهم .فهو يق ّد م
النصائح ويختار طرق التدريس المناسبة ويع ّد
مضامين الدروس والمواد التعليمية التي تتيح
لألطفال فرصة اكتساب التجارب والتع لّ م.
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حضرات اآلباء واألمهات الكرام
سيدخل طفلكم بعد بلوغه سن ال رابعة إلى روضة
األطفال في شهر آب/أغسطس المقبل .ويع ّد دخوله
إلى روضة األطفال حدث ا ً ممي زاً بالنسبة له ولكم
كذلك.
يمكنكم كآباء المساهمة بشكل كبير في نجاح دخول
طفلكم لروضة األطفال وم رافقته في مشواره
التعليمي وإمداده بالدعم الالزم.
شجّ عوا طفلكم على القيام بنفسه بالعديد من األمور
متى أمكنه ذلك ،ألنكم تقوون بذلك ثقته بنفسه
وتدعمون استقالليته وتسهلون بذلك ولوجه إلى
روضة األطفال وتيسرون تعايشه مع مجموعة أكبر
من األطفال.

ولكي يتسنى لكم الحصول على نظرة شاملة عن
روضة األطفال فقد جمعنا لكم أهم المعلومات.
نتمنى لكم ولطفلكم إنطالقة جيدة وأوقات ا ً مريحة
وممتعة في روضة األطفال!
اإلدارة التربوية

مالحظة
يت ّم في بعض البلديات تدريس األطفال في روضة األطفال وكذلك في الصف األوّ ل والثاني في المدرسة جزئي ا ً
أو كلي ا ً في مجموعات فيها أطفال من أعمار مختلفة ( Basisstufeأو .)Cycle élémentaire
تجدون المزيد من المعلومات على ال رابط:
www.erz.be.ch/basisstufe
www.erz.be.ch/cycle-élémentaire-de
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الفهرس
حض رات اآلباء واألمهات الك رام
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أه الً وسه الً بكم في روضة األطفال
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األهداف التعليمية وطرق التدريس
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دعم تطوّ ر األطفال
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التعاون بين اآلباء والمدرسين
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نظام رياض األطفال
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العناية والصحة
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إدارة المدرسة والمصالح اإلدارية والم راكز المختصة
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