
 

 

 االلتحاق بالمدرسة   2022 – ملخص العرض
 
 

 مبنيين للمدرسة( -مدرستنا )إدارة مدرسية واحدة  .1
 

 Happurger Straßeمبني المدرسة في 
 فصالن للصف األول 
  رابطة العمال السامريين عايةرمركز „Freiraum“  
  م3.30م / 2.00 حتىالمدرسة مركز رعاية بعد 

 
 Altensittenbachمبني المدرسة في             

 فصالن للصف األول 
 روضة أطفال في  مركز رعايةAltensittenbach 
  م3.30م / 2.00 حتىمركز رعاية بعد المدرسة 

 
 

 هل طفلي جاهز للمدرسة؟  –قدرة االلتحاق بالمدرسة  .2
 

 المجاالت التالية مهمة لالستعداد للمدرسة:
 

 بدنيةمهارات  .2.1
 

تحديد القدرات البدنية: فحص االلتحاق بالمدرسة من قبل وزارة الصحة )فحص الرؤية. 
 والسمع والتحدث والحالة الصحية العامة( 

 
 المهارات الحركية الدقيقة

 
 اإلمساك بالقلم بشكل صحيح ومريح 
 إمكانية استخدام المقص 
 ربط العقد 
  خلع وارتداء المالبس علىالقدرة 
                     

 المهارات الحركية اإلجمالية                     

  القدرة على صعود الساللم دون تعديل في الخطوات 
 القدرة على الوقوف بساق واحد ثم القفز 
 القدرة على التقاط الكرة ورميها 

 

  المهارات الحركية لطفلي؟ زكيف يمكنني تعزي 

األخرين، ومجموعة كبيرة من األنشطة الحركية،  واللصق، اللعب مع األطفال الكثير من الرسم، القص       
 مكان اللعب وحمام سباحة.



 

  السلوك االجتماعي   .2           2

   االجتماعية للعبة، حتى في مجموعه أكبر القدرة على اتباع القواعد 
  القدرة على التكيف مع االحتياجات الخاصة وتنحيها جانبا 
  لقواعد الثابتة بشكل عاماعتماد ا 
  قبول التوبيخ او العقوبة 
   السلوك في حاالت الصراع: تحمل الخالف دون احباط او اإلساءة بشكل دائم 
  حل الخالفات بالكلمات 
   التعامل مع المواقف الغير متوقعه 
 
 

 كيف يمكنني تشجيع السلوك االجتماعي لطفلي؟  
 يلعبون مع اصدقائهم خارج مركز الرعاية النهاريةاللعب باأللعاب الجماعية، دع األطفال 

 
 

 سلوك العمل 2.3

 االهتمام والفضول ألشياء جديدة 
 االقتراب من مهمه جديده بفرح 
  دقيقه 15االستماع بهدوء اثناء القراءة لمدة 
  دقيقه على األقل  15االنشغال على انفراد لمدة 
  الفورالمثابرة على الصعوبات الصغيرة وال استسالم على 
 المحافظة على النظام 

 

 كيف يمكنني تعزيز سلوك العمل لطفلي؟ 

اكتساب الخبرات وتشجيع االستقاللية وتجنب ضغوط أوقات الفراغ وتجنب االستهالك المفرط 
 الستخدام الوسائل اإلعالمية وااللكترونية 

سبيل المثال افراغ غسالة  علىال تقاطع طفلك عندما يكون مركز في لعبة وإعطائه واجبات بانتظام 
 وتحمل المسؤولية عن االشياء الخاصة الصحون واعداد مائدة الطعام

 

 اللغة 2.4

 التحدث وإخراج الحروف بشكل صحيح 
 التحدث بجمل كامله 
 تسميه األشياء اليومية 
 القدرة على االستماع والرد على األسئلة 
 فهم وتنفيذ التعليمات 

 
 

 كيف يمكنني دعم طفلي؟ 
التحدث كثيرا وبوضوح مع الطفل بجمل كامله وعلى الطفل النظر الى الكتب المصورة ثم القراءة 

بصوت عالي والغناء والتحدث بالقوافي والقيام بالمهام الصغيرة في الحياة اليومية وتكرار التعليمات 
 مسبقا قبل تنفيذها

 
 



 من سيسجل؟  .3
 

  الذهاب  30.09.2017و  01.10.2016ولدوا بين األطفال الذين يجب على جميع
 الى المدرسة 

 قبول الطفل بناء على طلب الوالدين يمكن: 7201مواليد أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر 
  ضروري احضار تقرير علم النفس المدرسي01.01.2018من مواليد : 
 )جميع األطفال الذين تم تأجيلهم في العام الماضي )إحضار إخطار التأجيل 

 
 

 بالمدرسة االلتحاق .4
 

  يوليو 1ست سنوات بين االلتحاق بالمدرسة: بالنسبة لألطفال الذين يبلغون من العمر 
يمكن للوالدين تحديد ما إذا كان طفلهم سيبدأ الدراسة على الفور أو  2023سبتمبر  30و

 واحددراسي بعد عام 
  إذا رغب الوالدان بان يلتحق طفلهم بالمدرسة في وقت الحق يرجي إبالغ المدرسة بذلك

 15.02.2023الموافق  ثالثاءالبشكل غير رسمي كتابيا الي يوم 
  علي ابعد 2022أبريل  08الي يوم  عنيين بااللتحاقطفال الماألستقوم المدرسة بإخطار

 التغييرات األخيرة!تقدير وال يمكن تمديد الموعد النهائي او 
لمدرسة في اوبدون طلب من الوالدين إلزام الطفل للذهاب الي  الطبيعيسيكون من 

  2022سبتمبر 
 

 التأجيل .5
 

  يجب على اآلباء الذين يرغبون في تأجيل طفلهم تقديم طلب )نموذج( الي إدارة المدرسة
  15.02.2023 الجمعةأخرة يوم 

  دعوة إلى لعبة مدرسية        محادثة مع المدرسة 
 إدارة المدرسة تقرر التأجيل 

 

 

 مرفق اإلعداد للمدرسة وفصل الدعم التشخيصي .6
 

 مرفق اإلعداد للمدرسة 6.1
إذا كنت تعتقد أن طفلك ال يفي بمتطلبات المدرسة االبتدائية )مشاكل في اإلدراك واللغة 

 مكانا جيدا للدعم في سنة التأجيلوالمهارات الحركية( لذلك قد يكون مرفق اإلعداد للمدرسة 
  :سنوات، تحت  6و  4طفل تتراوح أعمارهم بين  11-10المكان / الموقع / التنظيم

ي االحتياجات الخاصة، واإلشراف اليومي من االثنين الي الخميس إشراف مدرسون لذو
 11.15ظهراً ويوم الجمعة حتى الساعة  12صباحاً حتي الساعة  7.45من الساعة 

 ً  صباحا
  :مسؤوله اإلتصالSchule, Tel: -Glimpel-Josefa Scheidig, Richard

09151/4068 
 

 ( DFKفصل الدعم التشخيصي )   6.2

 المدرسة مناسبة لألطفال في سن 
   او  ،اللغةاو  ،الحركيةالذين يظهرون تأخيرات أو اضطرابات في مجاالت المهارات

 او السلوك  ،اإلدراك مهارات التفكير، او
 المدرسة االبتدائيةحصص  المشاركة في تمكن لهموالذين ال يستطيعون او لم ي 



  سنوات؛ هذا يترك  3توزيعه على المحتوي التعليمي للصف األول والثاني يتم
 المزيد من الوقت للتعلم األساسي

 يمكن تفعيل الحصص في فصول صغيرة 
 يمكن عالج النطق في المدرسة 
 تجنب المطالب المفرطة والفشل 
 سنوات 3دف من ذلك: االلتحاق بالمدرسة بعد اله 
  :مسؤول االتصالRichard-Glimpel-Schule, Tel: 09151/4068 

  

 

 االلتحاق المدرسي إجراءات  .7
 

 إذا تمت الموافقة على التبادل: تقييم القدرة المدرسية بالتعاون مع المعلمات 
  الحضانة  مع معلمات من تجاه مدرستنا تعاونممعلم التحدث 
 رسة بدفي حالة عدم التأكد: تقوم المدرسة بدعوة الطفل الي لعبة مدرسية في مبني الم 

Happurger Straße  مع ولي االمر.ثم يتم محادثة 
 نرحب بك إذا كان لديك أي أسئلة 

 
 التسجيل في المدرسة في مبني المدرسة بHappurger Straße  )إن أمكن( 

  22.03.2023 ءربعاااليوم 
 بالقاعة / تسليم الوثائق يتم في الترحيب 
 يتلقى األطفال بطاقة بأسمائهم 
 يقوم أولياء األمر بتسجيل أطفالهم 
  في الفصول الدراسيةلألطفال عروض متنوعة 

 

 

 يرجى الحضور في األوقات التالية: 

A – G:  ظهرا 1ظهراً حتي الساعة  12من الساعة 

H – R:  ظهراً  2ظهراً حتي الساعة  1من الساعة 

S – Z:  ظهرا 3ظهراً حتي الساعة  2من الساعة 

 

 

 

 

 
 نحن متحمسون لطفلكم


