
  

بكم أهال و سهال   
  في مدرستنا

 مالحظات أو خطوات من معلم الصف
  

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

 المحتويات و المرفقات

قواعد المدرسة,جدول الدروس,قائمة المواد   

 

 

 

  الرجاء التواصل معنا إذا كان لديكم المزيد من األسئلة
  

 أشخاص للتواصل معهم

  معلم الصف ........................................................
 

  مدير المدرسة .....................................................
 

  رقم الهاتف .........................................................
 

  عنوان المدرسة ...................................................
 

........................................................................ 

 

  للمزيد من االستشارة ............................................
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  بعض روابط االنترنت المفيدة
  

المدارس االبتدائية و المدارس )معلومات حول نظام الدراسة األلمانية

لغة مختلفة و  20متوفرة ب ( الثانوية أو مدارس التعليم العالي

 :Kommunalen Integrationszentrum (KI) Köln مقدمة من

www.ki-koeln.de/languages/ 

  

  بوابة انترنت متكاملة حول تعلم اللغة األلمانية

„Ich will deutsch lernen“  

des deutschen Volkshochschulverbandes مقدمة من  

www.iwdl.de/cms/lernen/start.html 

 

ترجمة لعملية :على سبيل المثال, ملخص معلومات لطالبي اللجوء 

 تقديم اللجوء

- ومثال عن األسئلة المطروحة على طالبي اللجوء    

www.asylworms.de/rund-ums-recht/informationen/ 

 

  معلومات عن قضايا الصحة بأكثر من لغة مختلفة -

http://mige.ix-tech.de/index.php?id=241 

 

 

arabisch /  العربية 

 أْهالً َوَسْهالً 
Dobrodošli 

Welkom  Bienvenue 

Bienvenuti 

Bine ati venit  

Hos geldiniz  

Hun bixer hatin  

  خوش آمديد

добро пожаловать 

Dóbrodójdowte 

Mirë se erdhët  

Bienvenido Bienvenido   Welcome 

   Soo dhawaada                   Witaj 



األوصياء القانونيون/األهالي األعزاء   

 

    .……………………     :الطالبة / للطالب

 أهال و سهال بكم في
 

.............................................................. 

 

.............................................................. 
 

  يسعدنا الترحيب بكم و بأطفالكم في مدرستنا

 نود مساعدتكم و مساعدة أطفالكم للحصول على بداية جيدة

  
 

  واجب المدرسة

حضور الطفل الى المدر, بحسب القانون األساسي األلماني  

 سة واجب الزامي 

يجب على طفلكم الحضور الى المدرسة و متابعة دروسه .

 التي تكون منظمة بحسب جدول الطالب

  "STUNDENPLAN" أو مخطط الساعات الدرسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. يجهز جدول الطالب من قبل معلم الصف   

المدر,الدروس)يقدم لكم معلم الصف المعلومات المهمة عن  

ة(و قوانين المدرسة,سة الجديدة  

و نشاط   كما أنه الشخص األول للتواصل معه لمعرفة أداء

.طفلكم بالمدرسة  

الرجاء االنتباه الى حضور طفلكم الى المدرسة مع بداية 

 .الدروس كل يوم كما هو موضح في جدوله
 

  عندما يكون طفلكم مريضا

 

 يجب عليكم االتصال بالمدرسة

  …… …… بين الساعة 

صباحا..… صباحا و الساعة   

 

 

 

 

  رقم الهاتف

 
...................................... 

 

عندما يعاود طفلكم الحضور للمدرسة يجب أن ترسلوا معه 

  اعتذار خطي كما هو موضح

األشياء التي يحتاج الطفل أن يحضرها معه الى المدرسة 

 كل يوم

  

  طعام و شراب كاف  

 

 

 

 

 

 

أقالم ,قلم رصاص:بشكل كامل تتضمن  مجهزة  حقيبة أقالم

أقالم تحبير مع ,قلم غراء,مقص,مسطرة,ممحاة,مبراة,تلوين

  حشوات للتحبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسند للكتابة

  حقيبة مدرسية

 

 

 

 

 

 

  

 

معلومات عن أية أدوات مدرسية أضاقية تحصلون عليها 

  من مدرس الصف

  االعتذار
 

ابنتي/ابني    

 ................................................. 

  الصف .......................................

......الى......تستطع من/لم يستطع  

 الحضور للمدرسة
  

  السبب ........................................
 ................................................. 

 ................................................. 

 ................................................. 

 

  التاريخ ........................................

  التوقيع ........................................
 


