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،  Ilaمدرسة في مرة وأولیاء أمور تالمیذ الصفین األول والثاني ن سیبدأون في المدرسة ألول إلی أولیاء أمور التالمیذ الذی

 2021/2022عام الدراسي لل

 2021.02.09أوسلو،          

  والثاني األول ینللصف  ( AKTIVITETSSKOLEN)جزئي في مدرسة األنشطة بدوام  مجاني مکانعن معلومات 

 2021/2022لعام الدراسي ل

في  ي بدوام جزئيمجان مکانلعرض  لى سیحصلون ع Ila ة مدرسفي والثاني  األول ینلذین سیبدأون في الصفجمیع األطفال ا

أغسطس آب/من  ابتداء  العرض هذا یسري  .2021/2022 للعام الدراسي Aktivitetsskolen  (AKS)األنشطةمدرسة 

2021. 

 AKSبدوام جزئي في  المکان المجاني أطر

 . الدراسيالعرض المدرسة، مما یوفر ظروفا  جیدة للتخطیط وزیادة جودة دوام ساعة بالتساوي یومیا  بعد  12 توزع •

وفي كل   ،الخریف والشتاء وعید المیالد وعید الفصح تفي األسبوع خالل العطل المدرسیة )عطالإثنان یومان  •

 .(الذي تغلق فیه مدرسة األنشطة أبوابهایولیو تموز/ ما عدا شهرالصیفیة  ةالعطلأسابیع أسبوع من 

العام  خالل بین عطلة رسمیة وعطلة نهایة األسبوعاإلضافیة التي تقع  ةالعطلأو أیام  طیلتخطالمخّصصة ل األیامفي  •

یمكن لمدرسة األنشطة أن تغلق أبوابها لغایة . )في مدرسة األنشطة نصف نهار یتواجدیمکن للتلمیذ أن حیث الدراسي، 

 ( طیلتخطل  التي تخصصها المدرسة األیام بمناسبة في السنةیومین 

التقدم بطلب للحصول على مكان بدوام   مالداعم للتعلم، یمكنك اتأن یشارك الطفل في كامل برنامج النشاط ونترید مإذا كنت

 ض. مخف    قسطبكامل 

 

 ض مخف   بقسطدوام كامل مکان ب

 .في الشهركرونة  1041لغایة  تهكلفتبلغ ، وسأولیاء األموركامل على دخل مکان بدوام  تكلفةعتمد ت

جمیع أیام في المدرسة و دوامقبل وبعد  (AKS) األنشطةمدرسة في أن یكون  تلمیذدوام كامل، یمكن للمکان ب عند اختیار

 یولیو(. تموز/شهر العطل المدرسیة )باستثناء 

 

 المشاركة وتعزیز المهارات اللغویة زیادة

زیسي ذالبدیل ال للتعلیم میدانهي  األنشطةمدرسة   تقوموالتعلم. سمن خالل اللعب تالمیذ واالجتماعي لل الدراسيالتطّور  عّزِّ

 بالتعاون مع المدرسة. متکامل تقدیم عرض  ب األنشطةمدرسة 

 

  األساس جمیعها تشکل والمدرسةالمنزل  دلیل التعاون بین، باإلضافة إلى  اللوائح المتعلقة بمدرسة األنشطة و  اإلطاریة الخطة

 . محتوى العرضالذي یبنی علیه 

 

 هو: مدرسة األنشطةفي  مجاني بدوام جزئيال المکانالهدف من 

 مدرسة األنشطةالمشاركة في  زیادة •

 اللغویة تلمیذتعزیز مهارات ال •

 متساو   عرض  الحصول علی  وضمان مدرسة األنشطة رفع جودة  •

 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-28-1285?q=aktivitetsskolen
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/


 

 

 

 األنشطة مدرسة م طلب للحصول على مكان في قد  ت  هکذا 

على موقع بلدیة أوسلو  اإللکترونیة الموجودة استخدام البوابة یجب علی أولیاء األمور ، مدرسة األنشطةلتسجیل األطفال في 

-pa-plass-utdanning/aktivitetsskolen/sok-og-www.oslo.kommune.no/skole

aktivitetsskolen. 

انظر في مدرسة األنشطة  ئيجزمکانا مجانیا بدوام  عرضتلمزید من المعلومات حول المدارس التي 

-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-og-https://www.oslo.kommune.no/skole

deltidsplass/. ت لدیك تساٶالت. بالمدرسة إذا كان اتصل   

 

 الودیة ناتحیاتمع 

 Osloskolen هیئة التعلیم في أوسلو

 

 

http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen
http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/

