
اللغة العربية

بيئة دراسية جيدة وآمنة

لجميع التالميذ الحق في الستمتاع بالدراسة. تعزز البيئة الدراسية الجيدة والآمنة 
الصحة والراحة والتعليم. يتابع العاملون في المدرسة وفي مركز النشاط بالمدرسة 
هانات نرجو  حالة الطفل. إذا تعرض طفلك أو طفل أحد معارفك للمضايقة أو الإ

إبالغ المدرسة فوًرا.

الحق وااللتزام بالتعليم 

لكل الأطفال المقيمين بالنرويج الحق في التعليم الأساسي واللتزام به. 
وتقع مسؤولية تعليم الطفل على أولياء الأمور.

المدرسة القريبة من المنزل وتغيير المدرسة

يحدد عنوان مسكن التلميذ المدرسة التي يلتحق بها. لتغيير المدرسة يجب إرسال 
خطاب أو رسالة إلكترونية للمدرسة التي تود أن يلتحق طفلك بها. 

العام الدراسي 

يجب أن يذهب التالميذ إلى المدرسة لمدة 190 يوًما كل عام. من مسؤوليتك 
كولي أمر التأكد من توجه طفلك للمدرسة كل يوم.

الغياب بسبب المرض

إذا أصيب الطفل بالمرض ولم يتمكن من الحضور فالبد من إبالغ المدرسة. إذا طال 
الغياب بسبب المرض لمدة تزيد عن ثالثة أيام فالبد من إحضار تقرير طبي. 

إذا استمر الغياب لفترة طويلة فالبد أن تبحث المدرسة بالشتراك مع أولياء الأمور 
إمكانية حصول الطفل على تعليم منزلي. 

عفاء من الدراسة االإ

عفاء من الدراسة.  لدى مدرسة أوسلو )Osloskolen( قواعد خاصة لالإ
كقاعدة أساسية يجب أل يحصل التالميذ على إعفاء لأسباب مثل القيام بعطلة أو 
للمعسكرات الرياضية أو في أيام المتحانات. إذا غاب التلميذ عن المدرسة لمدة 

تزيد عن 14 يوم يتم فصله من المدرسة.

قواعد النظام

لمدرسة أوسلو )Osloskolen( قواعد عامة للنظام والسلوك. للمدرسة أن تقرر 
حق إضافة المزيد من القواعد. تتضمن القواعد رد فعل المدرسة إذا انتهك التلميذ 

هذه القواعد. 

اجتماعات أولياء االأمور

التعاون الجيد بين المدرسة والمنزل مهم لتطوير التلميذ وراحته. في اجتماعات 
أولياء الأمور تقدم المدرسة معلومات عن طريقة العمل ونظام التعليم. تتم 

مناقشة بيئة الفصل الدراسي وبيئة المدرسة في هذه الجتماعات ويمكن لأولياء 
الأمور مناقشة أي موضوع يرغبون في طرحه.

المدرسة وخدمة طبيب االأسنان

يوجد في المدارس ممرضات يستطيع أولياء الأمور والتالميذ التواصل معهن. تقدم 
رشاد الصحي للتالميذ مجانًا. للتالميذ الحق  خدمة الصحة في المدرسة التطعيم والإ

في عالج الأسنان مجانًا حتى الوصول لسن 18 عام. يُستدعى جميع التالميذ لفحص 
الأسنان. على من ل يرغبون في الحصول على خدمات طب الأسنان الحكومية التكفل 

بجميع المصاريف الالزمة.

 قبل بدء الدراسة من االأفضل 

 أن يتدرب االأطفال على: 

ارتداء مالبسهم وعقد أربطة االأحذية.	�

دخول الحمام بمفردهم.	�

تنظيم مالبسهم في الدوالب. 	�

ترتيب االأشياء في حقائبهم.	�

االلتزام بأدوارهم.	�

التدريب على تناول الطعام الذي يجلبونه معهم.	�

)Osloskolen( ي مدرسة أوسلو
مرحًبا بكم �ف

اليوم الدراسي االأول يوٌم خاص جًدا في الحياة – لكل من الطفل والعائلة. تقع المسؤولية المشتركة على كل من 

المدرسة وأولياء االأمور لتمكين الطفل من بدء الدراسة بشكل جيد. باعتباركم أولياء أمور طفل على وشك بدء 

الدراسة في المدرسة نأمل أن تساهموا بفعالية في خلق أجواء تعليمية تحتوي الجميع، حيث يقضي 

التالميذ والمعلمون وقًتا مفيًدا مًعا. سوف نبذل جهودنا كي يحصل طفلكم على بداية جيدة لمرحلة 

الدراسة وكي يكون لديه الرغبة في التعليم.

لجميع الأطفال الحق في التعليم.



ماذا وكيف يتعلم التالميذ؟ 

مواد دراسية ومهارات

يتعلم الأطفال المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب في السنوات 
الدراسية الأولى. يتعلمون أيًضا كيفية التعاون، الستماع لبعضهم البعض والتعبير 

عن أفكارهم وآرائهم وتكوين عالقات صداقة جيدة. 

المهارات االأساسية

أن يتمكن من القراءة	�

أن يتمكن من الكتابة	�

أن يتمكن من إجراء العمليات الحسابية	�

لكترونية 	� أن يتمكن من استخدام االأدوات االإ

ا	� أن يتمكن من التعبير عن نفسه شفهيًّ

نظام تعليمي مناسب 

لجميع التالميذ الحق في الحصول على تعليم يناسب قدراتهم وظروفهم. 
يتم التدريس للتالميذ بطرق مختلفة – مع الفصل كله، في مجموعات أصغر 

داخل الفصل الدراسي وخارجه، أو الطفل بمفرده مع المعلم، أو في رحالت مع 
الفصل. لبد أن يشعر التلميذ أنه جزء من المجموعة حتى إذا تم التعليم وفًقا 

لحتياجاته المختلفة. 

نظام تعليمي خاص

للتالميذ الذين ل يستفيدون من نظام التعليم العام الحق في اللتحاق بنظام 
تعليمي خاص. المدرسة هي التي تقيم مدى احتياج الطفل إلى نظام تعليمي 

خاص ومن الممكن عرض الطفل على المتخصص النفسي لتقييم حالته في مركز 
.)PPT( الخدمة التربوية والنفسية

التالميذ ذوي االأصول غير النرويجية 

للتالميذ الذين يتحدثون لغات أصلية غير نرويجية أو ساميَّة الحق في الحصول على 
فصول دراسية خاصة باللغة النرويجية للوصول إلى مستوى في اللغة النرويجية 

يمكّنهم من متابعة الدراسة. تقوم المدرسة بتقييم التالميذ في بداية الدراسة ويتم 
منحهم حصص تقوية داخل الفصل أو في مجموعات أخرى. وفي حالة الضرورة، 

يكون للتلميذ الحق في تعلم لغته الأم أو الدراسة بلغتين.

تقييم التلميذ ومحادثات تطوير التالميذ 

لبد أن تتابع المدرسة كل تلميذ من الناحية العلمية والجتماعية. ولبد أن تبلغ 
التالميذ بالمواد التي تمكنوا منها والمواد التي تحتاج بذل جهد أكثر. يتم تقييم 
التالميذ في جميع المواد وفي النظام والأخالق كل ستة شهور. ويقرر الناظر إذا 
ا. ويمكن عرض هذا التقييم في  ا أو شفهيًّ كان من الالزم إجراء هذا التقييم كتابيًّ
المحادثة التي تتم بين التلميذ والمعلم الخاص به أو التي تتم بين التلميذ وبين 
الأخصائي الجتماعي مرتين على الأقل في العام، أو في محادثات تطوير التالميذ 

التي تتم مع أولياء الأمور. 

السباحة 

السباحة جزء من علم الرياضة على المدرسة والمنزل مسؤولية أن يعتاد التالميذ 
على الماء وأن يتعلموا السباحة ومن المهم أن يشعر التالميذ بالأمان في الماء في 

سن صغيرة.

)AKS( مركز النشاط بالمدرسة

مركز النشاط بالمدرسة )AKS( يقدم خدمة االأنشطة قبل وبعد 

اليوم الدراسي وتبدأ من اليوم االأول من شهر أغسطس/آب. 

بالنسبة التالميذ الذين يبدءون في المرحلة الدراسية يكون مركز 

النشاط بالمدرسة )AKS( مكان المقابلة االأولى مع المدرسة. 

يساعد مركز النشاط )AKS( بالتعاون مع المدرسة على التطوير 

العلمي واالجتماعي للطفل من خالل اللعب والتعلم. البد من 

التقدم بطلب التحاق للحصول على مكان بالمركز. للتالميذ في 

السنة الدراسية االأولى في 69 مدرسة الحق في االلتحاق بمركز 

النشاط )AKS( مجانًا في عام 2018/2019.

المواد الدراسية في الفصلين االأول والثاني

اللغة النرويجية 	�

الرياضيات	�

العلوم	�

نجليزية	� اللغة االإ

علم االجتماع	�

الفن واالأعمال اليدوية	�

الموسيقى	�

الرياضة	�

�	)KRLE( المسيحية، الدين، المذاهب واالأخالق


