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أعزائي أولياء األمور،

ا مهًما بالنسبة لطفلكم، ولألسرة بأكملها. 
ً
ُيعترب بدء الدوام المدرسي حدث

وترتبط هذه المرحلة الحياتية الجديدة بأفراح وأحزان وآمال وشكوك. وبوصفكم 
أولياء األمور، يمكنكم مساعدة طفلكم على تجاوز هذه المرحلة. حيث سُيصبح 
. إنه لمن الجيد تشجيع طفلكم، من خالل منحه 

ً
لطفلكم دوٌر جديد بصفته تلميذا

اهتمامكم وتشجيعكم. تكلموا مع تلميذمك المنتظر )ابنكم( بخصوص المدرسة. 
أظهروا له االهتمام. دعوا طفلكم يخربمك عن تصوراته حول المدرسة. يمكنكم مع 
ية المدرسية من أجل بدء الفصل الجديد بمشاعر  طفلكم استغالل السنة التحضي

الفرح والفضول. 

هدف دليل أولياء األمور إلى مساعدتكم في أثناء مرافقتكم لطفلكم، وفي اإلجابة  ي
أن  المفرتض  من  للمدرسة.  التحضي  أثناء  طرحها  يتم  اليت  المهمة  األسئلة  عن 
يساعدمك هذا الدليل على دمع طفلكم وتشجيعه. سوف لن تكونوا بمفردمك في 
 أهمية كبية . اغتنموا 

ً
أثناء ذلك؛ ألن سنة التحضي للمدرسة في روضة األطفال لها أيضا

الفرص اليت تسنح لكم نتيجة التعاون المفعم بالثقة بني مختلف الشركاء، وعروضهم 
المعنية بتنمية طفلكم.

وفي ضوء ذلك، أتمىن لكم ولطفلكم أطيب األمنيات في هذه المرحلة المهمة من 
مراحل تطوره. 

يستيان بيفارتس كر
ير الثقافة في والية ساكسونيا وز

كلمة ترحيبية
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النمو العقلي

النمو العقلي واإلدراكي هو القدرة على التعرف على الذات و وعلى 
ين وعلى البيئة، وتصنيفهم وفهمهم والتعامل معهم.  اآلخر
ها اإلدراك والتفكي  وهذه عملية شديدة التعقيد، يرتابط في
ا. وتعتمد هذه القدرات من 

ً
والتعلم والتذكر ببعضهم بعض

خالل ذلك على االهتمام والتحفزي بدرجة كبية. 

وفي أثناء اللعب، يتعلم األطفال كيفية التعرف على األلوان 

 مايتفوقون. ومن 
ً
واألشكال، وفي ألعاب الذاكرة فإنهم غالبا

خالل التزنه في الطبيعة، يكتشفون األشياء الصغية، ويدركون 
 ، ن حظو يال و  . لقصص ا ن  يختلقو كما   . ئح ا لرو ا و ت  ا صو أل ا

ويفهمون، وَيعِقدون المقارنات، ويرتبون األشياء.

مجاالت النمو في المرحلة االنتقالية  1
ينمو األطفال بطرق مختلفة. وفي هذه المرحلة، يكون كل طفل متفرًدا وممزًيا. وتمثل مجاالت النمو التالية أهمية 

خاصة بالنسبة لالنتقال إلى المدرسة:

النمو العقلي

"انظروا إلى الفراشة هناك!" - الفتاة الصغية ذات 

شة  فرا نها  أ عتقد  أ "  : ها علي تتعرف  ء  لحمرا ا لسرتة  ا

)صفراء(."

يقول الفىت ذو النظارات: "إنه يبدو كطائر شحرور."

يقول الطفل الذي يرتدي حذاًء مطاطًيا: "أنا متشوق 

لمعرفة ما إذا كانت سفينيت الورقية ستطفو."
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النمو العاطفي واالجتماعي 

ا بالُمربني 
ً

ا وثيق
ً

يرتبط النمو العاطفي في السنوات األولى ارتباط
ا 

ً
شروط واألمان  والراحة  الحب  ويعد  الرعاية.  على  القائمني 

مهمة؛ لمنح الطفل "شعوًرا مبدئًيا بالثقة". كما أن هذه الثقة 
تمنح الطفل وعًيا وشجاعة في التعامل مع المشاعر الخاصة. 
يب والتقليد، يتعلم األطفال كيفية إنشاء  يق التجر وعن طر
الصداقات والمفاوضة والتحمل وكذلك التعبي عن الرغبات 
ين في محيطهم في عملية اتخاذ  الخاصة. ويشاركون اآلخر

القرارات وإيجاد حلول للمشكالت، بما يتناسب مع سنهم. 
هم بأنفسهم. ومن خالل المشاركة في الحياة  وبهذا تتولد ثقت
ا كيفية مواجهة حاالت اإلخفاق، 

ً
اليومية، يتعلم األطفال أيض

ين، وإنجاز المهام على نحو جماعي. وفهم اآلخر

النمو العاطفي واالجتماعي 

يقول الطفل ذو السرتة الخضراء: "ال أحب هذه اللعبة، 

ها دائًما." ألنين أكون الخاسر في

: "يمكن أن يخسر 
ً

ترد الفتاة ذات السرتة الوردية قائلة

ا."
ً
المرء أحيان

يقول الطفل ذو السرتة المخططة: "نحن نتشارك 

بإنصاف."
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النمو البدني والحركي

يتجسد نمو الطفل في السنوات األولى من خالل النمو البدني 
واتساع المهارات الحركية. وفي تلك الفرتة، تنقسم المهارات 
الحركية إلى مهارات حركية قوية – الركض، والرمي، واالتزان – 
ومهارات حركية خفيفة – المهارات الحركية اليدوية، والتنسيق 
بني العينني واليدين. ومن خالل الحركات المختلفة، يتعلم 

هم.  األطفال التعرف على أجسادمه، وتنمية اتزانهم ومهارت

للعب  ا و ضة  يا لر ا رسة  مما عرب  تتم  ليت  ا لحركة  ا ل  خال من 

المثابرة  األطفال  يتعلم  المزنل،  وداخل  الطلق  الهواء  في 
ين واالستمتاع ومعرفة الحدود. ويختربون  والمقارنة مع اآلخر
هم خالل ارتداء المالبس وخلعها، والرمس والتصميم  إمكانيات
اإلبداعي )التشكيل والطي والتقطيع(، وفي أثناء الوثب وإمساك 
األشياء. وتمثل الصحة البدنية والقدرة على التحمل والشعور 

ا مهمة للتعلم.
ً

باالرتياح شروط

النمو البدني والحركي

الورقية  السفن  نرتك  أن  ا- 
ً

-إذ "يمكننا  المرأة:  تقرتُح 

تطفو على الماء."
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النمو اللغوي 

تنمية  من  نتمكن  ولكي  اإلنسان.  داخل  تنشأ  قدرة  النطق 
النطق، يحتاج األطفال إلى المودة، وإلى التواصل المكثف مع 
 إلى اقرتاحات لغوية 

ً
هم، كما يحتاجون أيضا القائمني على رعايت

مكثفة. ومن المهم التحدث كثًيا مع األطفال، ومنحهم 
- اإلنصات 

ً
الوقت للتحدث. وفي هذه األثناء، يتعلمون -مثال

ية أخرى، كتعبيات الوجه  وطرح األسئلة وفهم طرق تعبي
واإليماءات. وتطرح القراءة بصوت عاٍل أفكاًرا لتنمية النطق، 

يادة الحصيلة  مثل المساعدة على سرد الحكايات الشخصية، أو ز
 في القراءة، وُيعزز 

ً
د التصفح المتكرر للكتب، رغبة

ِّ
اللغوية. ويول

تنمية النطق. كما يمكن تضمني وسائط اإلعالم الجديدة مثل 
 تعتمد على المواقف، 

ً
الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي، طرقا

 عن أن النطق 
ً

وتكون مناسبة للسن، وخاضعة لإلشراف. فضال
ال غىن عنه في عملية التعلم. 

النمو اللغوي

لقد  "  : س رأ ت  عا سما يضع  ي  لذ ا لطفل  ا ل  يقو

هت أسطوانة السي دي خاصيت. هل أخربمك بما  انت

سمعته؟"
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النمو العقلي 

 شاركوا طفلكم متعة االكتشاف والتعلم.	 

ها خالل الحياة اليومية.	   دعوه يعرض المقادير واألشكال واأللوان ويسمي

 امنحوا طفلكم فرًصا مختلفة؛ للتعرف على العامل.	 

 تحدثوا مع طفلكم بشأن ما أدركه وما عايشه.	 

ا.	 
ً

 امدحوا طفلكم، عندما ينجز شيئ

النمو العاطفي واالجتماعي 

 امنحوا طفلكم فرصة اختبار نفسه، والمشاركة في عملية اتخاذ القرار.	 

 توصلوا مع طفلكم لقواعد للحياة اليومية، وطبقوها بحزم.	 

ين. 	   اسمحوا له بالتعامل مع األطفال اآلخر

 أثيوا فضوله تجاه المدرسة.	 

 علموا طفلكم كيفية التعامل المناسب مع الخسائر وخيبات األمل والمخاوف.	 

هنا تجد اقرتاحات أخرى لكيفية دمع طفلك، ال سيما في مجاالت النمو المهمة بالنسبة 
لمرحلة االنتقال إلى المدرسة:
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النمو البدني والحركي 

ياضة واللعب.	   للحركة وممارسة الر
ً

ا طويال
ً

 ووقت
ً

 كبية
ً

 امنحوا طفلكم مساحة
 

 شجعوا طقوس العناية بالجسم.	 
 

 انتبهوا للوضعية الصحيحة للجسم، والتغذية الصحية.	 
 

 امنحوه فرًصا للرمي والوثب واالتزان، عالوة على الرمس وصنع المشغوالت اليدوية  	 
والغناء.  

 
دعوا طفلكم يقوم بأنشطة الحياة اليومية بمفرده.	 

النمو اللغوي  

، لتتحدثوا كثًيا مع طفلكم.	 
ً
ا كافيا

ً
 خصصوا وقت

 
 اقرؤوا لطفلكم بصوٍت عاٍل، وتحدثوا معه حول األفكار والمشاعر.	 

 
 احرصوا على وضوح الكالم.	 

 
، واسمحوا لطفلكم بطرح األسئلة.	 

ً
 اطرحوا أسئلة

 
 أيقظوا اهتمامه بالكالم المكتوب. 	 
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مواقف في الحياة اليومية  2
تواجهون مع طفلكم مواقف متنوعة في الحياة اليومية. وفي أي مكان، يمكنكم تجهزي طفلكم للحياة وللمدرسة. 
هم ما إذا كان ذلك في أثناء تناول الطعام معه، أو في الملعب، أو خالل التجول في الطبيعة، أو قبل الخلود للنوم.  ال ي
يق االنخراط في الحياة اليومية والمناسبات العائلية الخاصة، واإلسهام في صنعها. وفي  حيث يتعلم األطفال عن طر
هذا الصدد، يمكن دوًما أن تصبح مجاالت النمو المختلفة ذات أهمية. ومن المهم أن تقدموا لطفلكم اقرتاحات، 

وتوفروا له األمان في هذه المواقف.

توضح الرسومات التالية مواقف مختارة من الحياة اليومية، وتقدم اقرتاحات للعد والحكي والتفكي والتقليد.

المهارات الحركية الخفيفة: دهن الخزب، واألكل بالشوكة والسكني، ومراعاة 

آداب المائدة. وضع أدوات المائدة واألواني حسب عدد األفراد.
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التسلق، واالتزان، والتحرك في منطقة المرور، والتفاوض، وتعلم التحمل، والقواعد 

االجتماعية، وطلب المساعدة، والتفكي الجماعي بشأن العدالة.
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يادة المعرفة بالعامل، واكتشاف أشياء جديدة،  التجوال مشًيا، والمثابرة، والوثب من فوق العصا والحجر، والتنفس بعمق، وز

وحفظ أنواع أوراق األشجار، وحماية البيئة، والتحدث عن المكتشفات.
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بمفرده  المالبس  ارتداء  باألسنان،  العناية  الصحة،  عاٍل،  بصوٍت  القراءة 

واالهتمام بالوقت المستغرق في ذلك، وحل واجب بفرده، وإنجاز مهمة، 

وتولي مسؤولية شيء ما.
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انظروا إلى الصورة مع طفلكم. 
فهناك الكثري لتكتشفونه، مما يمكنه إثارة الفضول 

تجاه المدرسة. 
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ية  بتسجيل األطفال في المدرسة، يبدأ تسليم المدرسة االبتدائية مسؤولية مرحلة االلتحاق بالمدرسة. وتتعاون روضات األطفال النهار
ربم معظم المؤسسات الرتبوية اتفاقيات تعاون لهذا الغرض. ويتم تضمني 

ُ
ا خالل هذه الفرتة. وت

ً
ا وثيق

ً
والمدارس االبتدائية تعاون

أولياء األمور واألطفال في هذه االتفاقيات بشكل فعال.

ية لألطفال، العديد من التجارب وفرص التعلم، في سنة التحضي  وبناًء على خطة التعليم في سكسونيا، تتيح روضة األطفال النهار
ا. وفي هذا الصدد، يراعي المعلمون مجاالت النمو اليت تمثل أهمية بالنسبة للعب والتعلم:

ً
للمدرسة أيض

التحضري للمدرسة  3
يب مع تقدم العمر.  يادة نطاقات التجر ياض األطفال فقط، بل وأيًضا عند ز ال يبدأ التحضري للمدرسة في آخر سنة في ر
وُيقصد بتحضري األطفال للمدرسة، التعرف -بصفة خاصة- على احتياجات التعلم الفردية لألطفال، وخلق مواقف 

تعليمية ُمحفزة. 

ية. ويدرك  يقة شاملة، حيث تنصهر مختلف مجاالت التعليم في الحياة اليومية التعليمية لروضات األطفال النهار هنا يجري التعلم بطر
األطفال من خالل المشروعات المشرتكة وفي أثناء اللعب، أن التعلم يشمل مجموعة متنوعة من األنشطة.

النمو العقلي  

ياضيات والعلوم الطبيعية(	   مثل االكتشاف والرتتيب والمالحظة )تعليم الر

النمو العاطفي واالجتماعي

ين واحرتامهم	    مثل اإلدراك بمنظور مختلف وفهم اآلخر

)التعليم البدني واالجتماعي(  

النمو البدني والحركي

 مثل الرمس والرقص واالتزان )التعليم البدني والجمالي(	 

النمو اللغوي

 مثل اإلنصات والسرد وطرح األسئلة )التعليم التواصلي( 	 
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فحص القبول في المدرسة

يقوم األطباء التابعون لخدمة طب األطفال والشباب، بإجراء 
رسة  لمد با ق  لتحا ال ا ييث  حد فة  لكا  ، رسة لمد با ل  قبو فحص 
ين. ومن الجدير بالذكر أن هذا الفحص إلزامي. وُيجرى  ظر

َ
المنت

الفحص في المدرسة، أو في مكتب الصحة، بحلول 31 يناير قبل 
دخول المدرسة. وسوف تتلقون دعوة لهذا الفحص. 

ا، يقلق أولياء األمور واألطفال قبيل حلول هذا الموعد. إال أن 
ً
أحيان

يد،  هذا القلق ال مربر له على اإلطالق. فكل طفل يحظى بنمو فر
أدركتموه وشهدتموه باعتبارمك أولياء أمور. والغرض من هذا 
الفحص، هو مراقبة نمو طفلكم، مع مراعاة مجاالت النمو 
يقة مرحة، سُيظهر الطفل كل ما  المتعلقة بالمدرسة. وبطر
يمكنه فعله. ويمكنكم تبادل األفكار مع الطبيب في محادثة 

مشرتكة. وإذا لزم األمر، فسوف يقدم لكم إرشادات حول 
إمكانات الدمع من وجهة نظر طبية.

ا تطعيًما كافًيا؛ لحماية طفلكم 
ً

كما يتضمن النمو الصحي أيض
ين من األمراض المعدية. تحدثوا مع طبيب  واألطفال اآلخر
األطفال الخاص بكم، حول التطعيمات المعززة الموصى بها 

لحني دخول المدرسة.

االحتياجات التعليمية الخاصة

هم انحرافات ملحوظة في  سوف يحظى األطفال اليت تظهر لدي
عملية نمومه، على دمع خاص في مرحلة االلتحاق بالمدرسة. 
ومن خالل محادثة مع إدارة المدرسة، ُيقدم ألولياء األمور 
لهم  وُيسدى  المدرسة،  في  النمو  إمكانات  حول  معلومات 
يمكن  تشخيصي،  إجراء  على  وبناًء  الخصوص.  بهذا  النصح 
اكتشاف ما إذا كان هناك احتياجات تعليمية خاصة للطفل، 

وتحديد أي مدرسة يمكن أن تناسبه. 

من حيث المبدأ، تتوفر إمكانية التعليم المشرتك في مدرسة 
ابتدائية. وهنا يتلقى األطفال دعًما خاًصا من قبل المعلمني. 
إلتمام  الوقت؛  من  يد  لمز األطفال  هؤالء  يحتاج  ما  وكثًيا 
وسيلة  أو  خاصة،  مساعدة  وسيلة  إلى  يحتاجون  أو  مهمة، 
ا على إيجاد وسائل أخرى 

ً
تعليمية متفردة. كما يعتمدون أحيان

خالل التعلم. 
بناًء على طبيعة االحتياجات التعليمية الخاصة، يمكن تعليم 
ت  جا حتيا ال ا ي  و لذ م  عا تعليم  رسة  مد في  ا 

ً
يض أ ل  طفا أل ا

مجهزة  دراسية  فصول   
ً

مثال لهم  تتوفر  وهناك،  الخاصة. 
 عن إمكانات 

ً
ا خاًصا، ووسائل تعليمية متفردة، فضال

ً
تجهزي

يًبا تربوًيا خاًصا،  عالج ورعاية. ويقوم المعلمون الذين تلقوا تدر
هم خالل الحياة المدرسية اليومية، من  بدمع األطفال ومرافقت

خالل مساعدات خاصة.

تنص المادة 4ج فقرة 5 من قانون المدارس السكسوني، على 
أن بإمكانكم -بوصفكم أولياء األمور- تحديد نوع المدرسة اليت 

ها طفلكم ذو االحتياجات التعليمية الخاصة.  يتعلم في

لحني بدء الدراسة، ما تزال هناك بعض المواعيد الواجب حضورها، والقرارات الواجب اتخاذها.
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يق آمن إلى المدرسة طر

يق آمن للمدرسة يعد  هان بذلك، رمغ أن وجود طر غالًبا ما يست
أمًرا بالغ األهمية. وفي هذا الصدد، فإنكم -بوصفكم أولياء 

عتربون وسيلة مساعدة ال غىن عنها لطفلكم.
ُ
األمور- ت

 
حىت قبل الدخول للمدرسة، يمكنكم التفكي مع طفلكم، 
وليس  المدرسة.  إلى  للذهاب  ا 

ً
آمان الطرق  أكرث  اختيار  بشأن 

ا، وجربوا 
ً

يق. خصصوا وقت بالضرورة أن يكون ذلك أقصر طر
يق المستقبلي للمدرسة مع طفلكم. حدودوا لطفكم  الطر
مصادر الخطورة المحتملة، أو اشرحوا السلوكيات الخاطئة 

ين. ساعدوا طفلكم حىت يتمكن  يق اآلخر لمستخدمي الطر
يب.  يق المدرسة بمفرده عما قر من قطع طر

يق. كما  ومن الضروري مراقبة األطفال خالل سيمه على الطر
تعد المالبس الالمعة والملونة، والعالمات المضيئة الموجودة 
على المالبس والحقيبة المدرسية، عالوة على غطاء الرأس 

ين. يق اآلخر الالمع، إشارات مساعدة مهمة لمستخدمي الطر
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الحقيبة المدرسية المناسبة

 بالنسبة لألطفال، فإن الحقيبة المدرسية بمثابة جوهرة ورمز 
ُيشي على أنهم أصبحوا حدييث االلتحاق بالمدرسة. وقبل أشهر 
من حفل استقبال تالميذ المدرسة، يكون لدى األطفال رغبات 
لمفضلة  ا لشخصية  ا و نها  لو و لحقيبة  ا شكل  ل  حو ر  تتمحو
ها. ولكن بالنسبة لكم، ينصب كامل الرتكزي على  المصورة علي

أسئلة أخرى: 

 ما الحقيبة المناسبة؟ 	 
ها أدوات الدراسة كلها؟	   هل يمكن أن يوضع في
 هل هناك مساحة لعلبة الخزب وزجاجة   	 

المشروبات؟  
 هل القفل مناسب الستخدامات األطفال؟	 

 هل الحقيبة تقف من تلقاء نفسها؟	 
 هل هي متينة ومقاومة للمطر؟	 

ينبغي أن تتوافق هذه الجوانب كلها مع رغبات طفلكم قدر 
ا مراعاة االعتبارات التالية، عند اختيار الحقيبة: 

ً
اإلمكان. يرجى أيض

الحقائب ذات األلوان الزاهية واألشرطة العاكسة تمنح طفلكم 
افات 

َّ
يًدا من األمان خالل السي في الشارع. وتسهل الكت مز

المبطنة وبطانات الظهر من قدرة حمل الحقيبة. وينبغي أن 
يتناسب حجم الحقيبة ووزنها الفارغ مع حجم ووزن طفلك. 
وكقاعدة عامة: ينبغي أال يتجاوز وزن أية حقيبة معبأة 10 % من 

وزن جسم الطفل.
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ية أدوات العمل الضرور

بعد تغلبكم على التحدي الكبي المتمثل في شراء الحقيبة، ينبغي 
 عند شراء أدوات العمل المدرسية. حيث تحدد 

ً
أن تتمهلوا قليال

كل مدرسة ابتدائية أدوات العمل المدرسية الالزمة بنفسها.

 في شهر مايو / يونيو 
ً

وفي اجتماع أولياء األمور، الذي ينعقد عادة
قبل االلتحاق بالمدرسة االبتدائية، ستتطلعون على أدوات العمل 
اليت يحتاجها طفلكم. ويمكنكم توجيه األسئلة إلى معلمي 

المدرسة بكل ثقة.

إذا كان طفلكم أعسر، فهذه مزية، وليست عيًبا. ومن أجل 
مدرسية  عمل  أدوات  توجد  الصدد،  هذا  في  طفلكم  دمع 
بض  مقا و ت  لمقصا ا و لحرب  ا م  قال أ مثل  ( للُعسر  مختلفة 

األقالم(.

تغريُّ الروتني اليومي

بدء الدراسة ليس فقط مجرد مرحلة جديدة لطفلك. فسوف 
تختلف

ا. 
ً

ية اليومية من اآلن أيض حياتكم األسر

إلى  ويحتاج  حياته،  في  كبية  خطوة  طفلكم  يخطو  حيث 
ثقتكم ودعمكم في الكثي من المواقف. وربما يمكنكم 
يد من الوقت لطفلكم حديث االلتحاق بالمدارس  تخصيص المز
، ال سيما في األسابيع األولى من المدرسة. اسألوا عن الفعاليات 
قام في المدرسة. شاركوا طفلكم فرحته بنجاحاته كلها. 

ُ
اليت ت

ية. وامنحوه الثقة. ساعدوه أينما كانت المساعدة ضرور
يمر حديثو االلتحاق بالمدرسة بمرحلة نمو حاسمة من الناحية 
الجسدية. كما أن روتني الحياة اليومية المتوازن يعد متطلًبا 

ًيا؛ لينعم طفلكم بتعلم مبهج وناجح في المدرسة.  ضرور

إن بدء اليوم بهدوء مع إفطار جماعي، وتوفي ما يكفي من 
الحركة، وفرتات اسرتاحة الستجماع القوة، ووقت كاف للسرد 
وللفعاليات المشرتكة، وقسط كاٍف من النوم، كلها أموٌر 

سهل له التعلم في المدرسة.
ُ
تساعد طفلكم، وت
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4  ارتياد دار رعاية األطفال )هورت(

بينما يكون ارتياد األطفال للمدرسة االبتدائية إلزامًيا، فإن ارتياد دار 
رعاية األطفال )هورت( هو أمٌر طوعي. وفي ساكسونيا، تتوفر 
رعاية حسب الحاجة من خالل دور رعاية األطفال )هورت(. ولكم 
ية، في تحديد ما إذا كنتم  -بوصفكم أولياء األمور- مطلق الحر
ترغبون في االستفادة من عرض دار الرعاية )هورت( لطفلكم. 
وإذا كان األمر كذلك، أبرموا عقد رعاية مع الجهة الداعمة لدار 
ل مساهمات أولياء األمور من قبلها  حصَّ

ُ
الرعاية )هورت(. كما ت

ا.
ً

أيض

عند التسجيل بالمدرسة، اسألوا عن كيفية تنظيم إجراءات 
التسجيل في دار رعاية األطفال )هورت(.

على الرمغ من أن المدرسة االبتدائية ودار رعاية األطفال )هورت( 
مؤسستان مختلفتان من الناحية الهيكلية، فإنهما تتحمالن 
هم.  رعايت هما  إلي الموكل  لألطفال  الرتبوية  المسؤولية  مًعا 
غىن  وال  مهمون  شركاء  فإنكم  األمور،  أولياء  وبوصفكم 

عنكم في هذا الصدد. وفي الحوار الذي ُيجرى معكم ومع 
طفلكم، تراعى احتياجات المشاركني جميعهم في تشكيل 
الحياة اليومية المدرسية والحياة اليومية في دار رعاية األطفال 

)هورت(. 

ويعتمد التعاون بني المدرسة ودار رعاية األطفال )هورت( على 
ظروف كل منهما. ولهذا الغرض، تربم المؤسسات اتفاقيات 
يب في الحياة  ها تنسيق نطاقات التعلم والتجر تعاون، يجري في

اليومية التعليمية.
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5  اإلطار القانوني والزمين

بدء التعليم اإللزامي
السند القانوني - مادة 27 فقرة 1 قانون المدارس السكسوني

في بداية العام الدراسي، ُيلزم جميع األطفال الذين أتموا السنة 
ية،  السادسة من عمرمه بحلول 30 يونيو من السنة التقويمية الجار
ا على األطفال الذين 

ً
بارتياد المدرسة. كما يسري التعليم اإللزامي أيض

30 سبتمرب من السنة  أتموا السنة السادسة من عمرمه بحلول 
ية، وُسجلوا في المدرسة من قبل أولياء أمورمه. التقويمية الجار

التسجيل في المدرسة
7 من الئحة المدارس  1 إلى  3 الفقرات من  السند القانوني- مادة 

االبتدائية

هم  يجب تسجيل األطفال الذين أصبحوا في سن التعليم اإللزامي من ِقَبل أولياء أمورمه في المدرسة االبتدائية التابعة لمنطقت
التعليمية، في الفرتة من 1 أغسطس إلى 15 سبتمرب من العام السابق لاللتحاق بالمدرسة.

مالحظة
يقة المعتادة في المنطقة. يتم إعالم أولياء األمور بمواعيد التسجيل بالمدرسة بالطر

االلتحاق المبكر بالمدرسة
السند القانوني - مادة 27 فقرة 2 من قانون المدارس السكسوني؛ مادة 3 فقرة 2 عبارة 2 من الئحة المدارس االبتدائية

بالنسبة لألطفال الذين مل يبلغوا بعد السن المطلوبة لاللتحاق بالمدارس، ُيمكن قبولهم في المدرسة بناًء على طلب ُمقدم من 
أولياء أمورمه عند بدء العام الدراسي وذلك في حال كانوا يتمتعون بمستوى النمو العقلي والبدني الالزم الرتياد المدرسة.

مالحظة
ية في عملية اتخاذ القرار  إن عملية اتخاذ قرار في هذا الشأن يجب أن تصاحبها استشارة تعليمية. مكن إشراك روضة األطفال النهار
بشرط الحصول على موافقة أولياء أمور الطفل. وبناًء على القرار الُمتخذ، يلزتم أولياء األمور بالحرص على ارتياد الطفل للمدرسة. 
وبناء على ذلك لن يعد بإمكان أولياء األمور إلغاء تسجيل الطفل من جانب واحد فقط. ويجب التسجيل لاللتحاق المبكر بالمدرسة 

بلغاية 28 فرباير من سنة االلتحاق بالمدرسة.

.)SOGS( والئحة المدارس االبتدائية )SächsSchulG( ترد أمه األحكام في ضمن قانون المدارس السكسوني
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ا!".
ً

يقول الكلب: "وأنا أيض

التأجيل
السند القانوني - مادة 27 فقرة 3 من قانون المدارس السكسوني؛ مادة 4 فقرة 3 و 4 من الئحة المدارس االبتدائية

ال يمكن تأجيل االلتحاق المدرسي إال في حاالت استثنائية. يتخذ مدير المدرسة القرار، بتأجيل االلتحاق المدرسي إذا مل يكن من المتوقع 
أن يتمكن الطفل من المشاركة في الحصص بنجاح؛ بسبب مستوى النمو العقلي أو البدني، أو إذا مل تكن هناك مؤشرات على وجود 

احتياجات تعليمية خاصة.

مالحظة
ية، يتخذ مدير المدرسة تدابي الدمع  ال يمكن التأجيل إال مرة واحدة فقط. بالتنسيق مع أولياء األمور ومعلمي روضة األطفال النهار

التعليمي المناسبة.

إصدار إفادات القبول بالمدرسة
السند القانوني - مادة 27 فقرة 4 قانون المدارس السكسوني 

يتخذ مدير المدرسة القرارات الالزمة.

مالحظة
يق إرسال إفادة خطية. يتم إعالم أولياء األمور بالقرار في شهر مايو/يونيو عن طر

فحص القبول في المدرسة
السند القانوني - مادة 26أ قانون المدارس السكسوني؛ مادة 4 فقرة 4 من الئحة الرعاية الصحية المدرسية

من حيث المبدأ، ُيجرى فحص القبول في المدرسة لغاية 31 يناير من العام الذي ُيفرتض أن يلتحق فيه الطفل بالمدرسة. حيث ُيجرى 
الفحص إما في غرف مناسبة في المدرسة االبتدائية، أو في قاعات مكتب الصحة. يقوم مدير المدرسة بإبالغ أولياء األمور بموعد 

الفحص ومكانه، ويشي إلى ضرورة حضور أحد األبوين في أثناء الفحص.

استثناء المنطقة التعليمية
السند القانوني - مادة 25 الفقرات من 1 إلى 3، وفقرة 5 من قانون المدارس السكسوني؛ مادة 3 فقرة 5 من الئحة المدارس االبتدائية

لكل مدرسة ابتدائية منطقة تعليمية. وإذا أراد أولياء األمور ارتياد طفلهم 
هم تقدمي طلب التحاق  لمدرسة ابتدائية خارج المنطقة التعيلمية، يجب علي
بالمدرسة االبتدائية اليت يرغب الطفل في ارتيادها، بحلول 15 فرباير من سنة 

االلتحاق بالمدرسة على أقصى تقدير، مع بيان األسباب.
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التسجيل في مدرسة ابتدائية ذات تمويل خاص
السند القانوني -مادة 3 الفقرات 1 و 3 و 4 من الئحة المدارس االبتدائية

يمكن ألولياء األمور تسجيل طفلهم في مدرسة ذات تمويل خاص. حيث يرسلون إخطاًرا كتابًيا بهذا، مزوًدا بامس المدرسة ذات 
هم التعليمية بحلول 15 سبتمرب من العام السابق لاللتحاق بالمدرسة. ويعد هذا  التمويل الخاص، إلى مدرسة ابتدائية تابعة لمنطقت
هم االبتدائية بموجب المادة 3 فقرة 2 من الئحة   في المدرسة االبتدائية التابعة لمنطقت

ً
اإلخطار الُمرسل من أولياء األمور تسجيال

المدارس االبتدائية. فمن أجل ارتياد مدرسة معتمدة ذات تمويل خاص، يسجل أولياء األمور طفلهم في مدرسة ابتدائية ذات تمويل 
هم التعليمية؛ بغرض إجراء فحص القبول بالمدرسة. عام تابعة لمنطقت

مالحظة
تتخذ المدرسة ذات التمويل الخاص قرار القبول.

ية والمدرسة االبتدائية التعاون بني روضة األطفال النهار
السند القانوني - مادة 5 الفقرتان 4 و 5 من قانون المدارس السكسوني؛ مادة 5 فقرة 2 من الئحة المدارس االبتدائية

 
ً

بموجب موافقة كتابية من أولياء األمور، يمكن للمعلمني االطالع على وثائق نمو الطفل. وقد يكون مستوى النمو الحالي مسجال
ية ومع أولياء األمور،  ية، وبالتالي يمكن تنسيق تدابي الدمع الناتجة عنه مع روضة األطفال النهار بالفعل في روضة األطفال النهار

وخاصة بالنسبة لألطفال ذوي االحتياجات التنموية الخاصة. 

مالحظة
من حيث المبدأ، ُيسجل مستوى النمو الحالي خالل األسابيع األولى في المدرسة.

تسجيل األطفال الذين يتحدثون لغة أم غري األلمانية 
هم األم ليست األلمانية فقط أو من كانت لغت

السند القانوني - مادة 3 فقرة 6 من الئحة المدارس االبتدائية

هم األم  قدم استشارات تعليمية خاصة -بناًء على رغبة أولياء األمور- لألطفال الذين يتحدثون لغة أم غي األلمانية أو من كانت لغت
ُ
ت

ليست األلمانية فقط.

ينطق الفىت ذو السرتة الصفراء كلمة "مدرسة" باللغة 

كلمة  النظارات  ذات  الفتاة  تنطق  حني  في  الرتكية. 

"مدرسة" باللغة الروسية. ويقول الكلب "هاو هاو".
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ية للمدرسة، إذا  يمكنكم -بوصفكم أولياء األمور- دمع طفلكم في السنة التحضي

حفل استقبال تالميذ المدرسة
يقام حفل استقبال تالميذ المدرسة دائًما في آخر ليلة سبت 
هدي الكثي من أولياء األمور  قبل اليوم الدراسي األول. حيث ي
أطفالهم كيًسا مدرسًيا به حلوى وهدايا صغية )ممحاة، 

أقالم...(.
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حزي لتدوين المالحظات
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