
 بتدائیةالمدرسة االمن ریاض األطفال إلى 
 معلومات من أجل بدایة ناجحة في الحیاة المدرسیة

 
 
 

البدایة مع االلتحاق بالمدرسة تبدأ مرحلة مھمة من حیاة طفلك. وتھدف المعلومات الواردة في ھذه النشرة إلى تسھیل 
 المدرسیة لطفلك.

 
أما  یونیو من العام الحالي یتعین علیھم التسجیل لاللتحاق بمدرسة. 30سنوات حتى  6جمیع األطفال الذین سیتمون 

وھنا یستطیع الوالدین أخذ ». ظارتأطفال على قائمة االن«سیتم اعتبارھم سبتمبر 31سنوات حتى  6األطفال الذین سیتمون 
 لقرار فیما یتعلق بإلحاقھم بالمدرسة في العام الحالي أو في العام القادم.ا
 

ولھذا الغرض تتلقى خطاب في الوقت  لاللتحاق بمدرسة ابتدائیة. أكتوبریقوم جمیع اآلباء بتسجیل أطفالھم في شھر 
مدرسة االبتدائیة المعنیة. وقد تم تخصیص مدرسة ابتدائیة في الخاصة بال المناسب بھ جمیع المعلومات والبیانات المھمة

 كل شارع من شوارع مدینة بریمن، وذلك لتقصیر الطریق قدر اإلمكان على جمیع األطفال.
 على الموقع زیل نموذج التسجیل مسبقًا وملئھنیمكن ت

 www.bildung.bremen.de/grundschule. 
 

في حالة احتیاج طفلك لدعم تربوي معروف، قم بإبالغنا بذلك لدى التسجیل. بعدھا سیحصل على مكان في المدرسة یتواءم مع 
 احتیاجاتھ وبطریقة مالئمة.

 
 یتعین علیك تسجیل طفلك بنفسك:

 احضر بمفردك للتسجیل
 حافظ على أدنى مسافة أمان

 ارتد كمامة للفم واألنف
 

 احضر معك ھذه المستندات:
 خطاب االلتحاق بالمدرسة

 شھادة میالد طفلك
 قرار الوصایا، إن ُوجد

 
 

 في المدرسیة جیدةمن أجل بدایة 
 

االبتدائیة داخل مدینة بریمن في ظل تعاون مشترك. ویمكنك التعرف على مدرسة  والمدارستعمل كل من ریاض األطفال 
 أطفالك قبل التحاقھم بھا. وھذا یوفر لك االطمئنان ویجعل بدایة االلتحاق بالمدرسة تجربة سھلة ومیسورة.

 
طفلك بشكل جید وتمكینھ من التعلم تعریفیة قبل االلتحاق بھا. ویُعد ھذا أمًرا مھًما لدعم  فعالیاتوتقیم الكثیر من المدارس 

 على نحو ناجح.
 

معلومات حول سریان الیوم الدراسي، األنشطة المشتركة والعروض الخاصة داخل وتتلقى داخل المدرسة االبتدائیة 
 المدرسة.

 
 یمات الوقایة المعنیة الساریة المتعلقة بجائحة كرونا واتبع اإلرشادات المعلقة داخل المدرسة.برجاء مراعاة تعل

 
 

 ما ھي األنماط الدراسیة المتوفرة؟
 

 المدرسة االبتدائیة محدودة الدوام
ساعة. بعدھا تتیح الكثیر من المدارس  13حتى  8یستغرق الیوم الدراسي داخل المدارس االبتدائیة محدودة الدوام من 

 االشتراك في مجموعات عمل، مثًال في مجال الریاضة، الموسیقى أو المسرح. وتُعد المشاركة اختیاریة.
 

 المدرسة االبتدائیة للیوم الكامل المفتوح



بعض األطفال في أنشطة إضافیة ویحصلون على وجبة غداء ساخنة. ویقوم اآلباء في المدرسة بتسجیل  ھنا یشارك
 .ساعة) 14ساعة في المدرسة (یوم الجمعة أیًضا حتى  16أو  15رغبتھم في مكوث طفلھم حتى 

 
 المدرسة االبتدائیة المرتبطة

ساعة لمدة  14ساعة لمدة ثالثة أیام وحتى  16و حتى ساعة أ 15حتى  8یستغرق الیوم الدراسي داخل ھذه المدارس من 
 ساعة. ویشارك جمیع األطفال في وجبة الغداء. 16. عالوة على ذلك تتوفر أوقات رعایة إضافیة حتى یومین

 
عالوة على ذلك ثناء التسجیل. و، یمكنك طلب ذلك أمكان بمدرسة للیوم الكامل المفتوح في حالة رغبتك في الحصول على

 ،مدرسة الیوم الكاملساعة ألطفال  17حتى  16ساعات أو رعایة متأخرة من  8حتى  7یمكنك طلب رعایة مبكرة من 
 تطبیقھا فقط في ظل تسجیل أعداد كافیة.ویتم  ،یتم تقدیم عروض الرعایة ھذه مقابل تكالیفوكذلك رعایة أثناء اإلجازات. 

 
 حول الیوم الدراسي

 
 االنصراف/اإلجازة

ا. حیث یتعین أن یتواجد في المدرسة في جمیع األیام، في حالة توجد التزامات مدرسیة قانونیة یتعین على طفلك االلتزام بھ
ویمكنھ فقط االنصراف في حاالت طارئة مسببة مع تقدیم طلب مكتوب. وال یسري ذلك على األیام السابقة أو عدم مرضھ. 

 التالیة مباشرة لإلجازات.
 

 الطبيالتقریر 
 شھادة مرضیة.أو تقریر طبي قم على الفور بإبالغ سكرتاریة المدرسة. وعند تعافیھ، أحضر معھ یمرض طفلك،  ماعند

 
 التأمین ضد الحوادث

جمیع األطفال یتمتعون بتأمین ضد الحوادث طوال فترة الدراسة. ویسري ذلك أیًضا خالل توجھھم إلى المدرسة 
 ومغادرتھم لھا وخالل الرحالت المدرسیة.

 
 جواز بریمن

. ویسري ذلك على تحمل مصاریف وجبة الغداء لسكرتاریة المدرسة حالة حصولك على جواز بریمن، الرجاء إبرازه في
 والفعالیات المدرسیة كزیارات المسارح ورحالت الفصول.

 
 طفلك ونكیف تدعم

 
 أثناء توجھھ للمدرسة سیًرا على األقدام. رافقوه

طریقًا آمنًا. وقد قامت العدید من المدارس بإنشاء نقاط التقاء للمشاة وأطلقت علیھا  اختارواأسرع الطرق، بل  تختارواال 
 ویذھبوا سویًا إلى المدرسة. مع بعضھم وھنا یلتقي األطفال ».القطار المدرسي«
 

 .مألوقات نوم طفلك واانتبھ
ساعات  10لما یقرب من  ماج طفلك. ففي عمر المدرسة االبتدائیة یحتللنوع في أوقات متأخرة مال یجوز أن یخلد طفلك

 إلى المدرسة في الموعد. ونعلى االستیقاظ صباًحا في وقت مناسب حتى تصل وانوم. احرص
 

 فطاًرا صحیًا مطفلك وااعط
 ومشروبات كافیة، ویُفضل الماء.

 
 تفحصوا سویًا الحقیبة المدرسیة.

 ثقیلة دون حاجة لذلك.ینبغي أن تشتمل على المستلزمات الضروریة، وال یجب أن تكون 
 

 قیام بالواجبات المنزلیة.لل یجب توفیر مكان
للقیام بالواجبات المنزلیة، یحتاج طفلك مكانًا مناسبًا وھادئًا، ویُفضل مكان بھ مكتب. ومن المفید االتفاق دائًما على وقت 

 ثابت ألداء الواجبات.
 

 تحدثوا سویًا عما جرى خالل الیوم المدرسي.
 بدعم طفلكم من خالل التفكیر سویًا في األمور المھمة. وقومواجید باألحداث التي تجري في المدرسة ال اللماماحرصوا على ا

  
 أظھروا اھتمامكم بما یتعلمھ طفلكم.

 .إنھا إشارة مھمة للطفل أن تظھروا الجدیة بخصوص المدرسة وتھتمون بما یتعلمھ



 
 ابقوا على تواصل جید

 ... مع معلمي طفلكم.
 المھم أن یكون ذلك فور التحاقھ بالمدرسة.ومن 

 
 شاركوا

یمكنكم دعم أطفالكم أثناء القراءة، مساعدتھم أثناء االحتفاالت عالوة على ذلك والفعالیات التعریفیة بالمدرسة.  ... في أمسیات اآلباء
 المدرسیة أو مرافقة الفصل أثناء الرحالت.

 
 قللوا األوقات المخصصة للمیدیا.

تتسبب مشاھدة التلفاز وألعاب الكمبیوتر في التأثیر بالسلب على تركیز م أثناء التعلم، كما تدعم الحركة والریاضة طفلكیمكن أن 
 الطفل.
 بتدائیةالمدرسة االكتیب 

 
معلومات » بتدائیة بریمن تقدم نفسھاالمدرسة اال" «Die Grundschule Bremen stellt sich vorیقدم الكتیب "

 .بتدائیة وكذلك لدى إدارة األطفال والتعلیمالكتیب بالمجان داخل المدارس اال . ویتاحتفصیلیة
 
 

 العناوین
 

 المدارس االبتدائیة
االلتحاق بالمدرسة أو حول الحیاة المدرسیة، الرجاء التوجھ مباشرة إلى  فعالیةتفسارات بخصوص في حالة وجود اس

 لتواصل في خطاب تحت الرابطالمدرسة االبتدائیة التابع لھا طفلك. تجد بیانات ا
www.bildung.bremen.de/schulwegweiser 

 
 مسؤولو التواصل لدى
 إدارة األطفال والتعلیم

 
 :معلومات حول إجراءات االلتحاق بالمدرسة

 نیا ھورستمانآ
0421 361-18389 

anja.horstmann@bildung.bremen.de 
 
 

 :الشكاوى ةمحقق
 أنكیھ فارنیكھ

0421 361-4786 
anke.warneke@bildung.bremen.de 

 
 
 

 الناشر
 إدارة األطفال والتعلیم
Rembertiring 8-12 

28195 Bremen 
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