
مرحبا بكم يف املدرسة الحكومية 



ستجدين العديد من األشياء منها معلومات االتصال الخاصة باملدرسة، ومعلومات عن التدريس، والحياة اليومية يف 

النادي املدريس للنشاطات الرتفيهية، ومعلومات عملية وغريها الكثري.

ونرحب بك أيضا للتحدث مبارشة مع املعلمني أو موظفي النادي املدريس للنشاطات الرتفيهية حني تحرضين طفلك أو 

تأخذينه. وهم سيجيبونك برسور عن جميع األسئلة املتعلقة بنمو طفلك وتطوره.

كام ستجدين يف الصفحة الخلفية للمطوية قامئة بالتعابري الشائعة. وهي ستساعدك حني تتحدثني مع املعلامت يف 

املدرسة أو مع موظفي الرتبية يف النادي املدريس للنشاطات الرتفيهية.

الصف  SFO الجهة املعنية باالتصال يف نادي

موظفة االندماج 

رقم تلفون املدرسة 

رقم تلفون املعلمة 

معلومات االتصال



أولياء األمور األعزاء
مرحبا بكم يف املدرسة الحكومية 

نحن متشوقون جدا الستقبال طفلك وللبدء بتعاون وثيق معك.

ستجدين يف هذه املطوية معلومات مهمة لوالدي الطفل الذي يذهب إىل 

صف االستقبال ويلتحق بنادي النشاطات الرتفيهية )SFO( يف الدمنارك. 



ملاذا يذهب بعض األطفال إىل صف االستقبال؟

األطفال الجدد يف بلدية أورغوس الذين ال يتحدثون اللغة 

الدمناركية، سيبدؤون يف صف االستقبال. الهدف من الذهاب إىل 

صف االستقبال هو أن يتعلم األطفال اللغة الدمناركية يف أرسع 

وقت ممكن.

كام سيتلقى األطفال يف صف االستقبال تعليام يف املواد األخرى 

غري اللغة الدمناركية، وسيتعلمون عن الثقافة والعادات 

الدمناركية. وبهذه الطريقة سيتم تهيئة األطفال لاللتحاق بصف 

عادي.

سيستمر طفلك يف الذهاب إىل صف االستقبال إىل حني يصبح 

جاهزا من الناحية اللغوية لاللتحاق بصف عادي. حني ينتهي 

الطفل من صف االستقبال ميكنه االنتقال إىل مدرسة قريبة من 

مسكنكم.



ملاذا يذهب بعض األطفال إىل صف االستقبال؟





ساعدي طفلك ليك يتعلم اللغة الدمناركية

ميكنك مساعدة طفلك عىل تعلم اللغة الدمناركية من خالل التحدث معه كثريا يف 

املنزل.

ميكنك مثال أن:

     ـ   تجعيل طفلك يقرأ لك بصوت مرتفع باللغة 

الدمناركية ثم يرتجم للغتكم             األم.

    

     ـ   أن تتحديث مع طفلك عام فعله الطفل 

خالل اليوم.

 ـ   تشريي إىل الصور يف الكتب املدرسية للطفل 

ثم تطلبي منه أن يذكر               أسامء األشياء 

باللغة الدمناركية.  



حني تبدأ املدرسة، فهناك بعض األشياء التي يلزم 

طفلك إحضارها.

من املفيد أن تكتبي اسم الطفل عىل مالبسه ليك 

تتجنبي ضياعها.

ميكنك عرب الربنامج الدرايس أن تري األيام التي 

يتلقى فيها طفلك مادة الرياضة ليك يحرض معه 

املالبس الرياضية.

وقد يكون الطقس يف الدمنارك متقلبا جدا. ولذلك 

فمن املفيد أن تلبيس طفلك املالبس حسب أحوال 

الطقس.

معلومات مهمة

ميكنك توفري بعض املال من خالل رشاء املالبس 

من متاجر املالبس املستعملة.

حقيبة املدرسة

محفظة األقالم 

علبة الطعام ومطرة الرشب  مالبس املطر وحذاء املطر املطاطي 



املالبس ومتنوعات

مالبس وحذاء الرياضة املالبس الشتوية

املنشفة

حقيبة الرياضة



إن كنتم تسكنون بعيدا عن املدرسة التي يذهب إليها طفلك ، فسيحصل طفلك عىل وسيلة نقل بني املدرسة 

واملسكن.

املواصالت

التالميذ من الصّف األّول االبتدايئ )0( وحتّى الصف الرابع )4( ميكن أن تخّصص لهم سيارة أجرة .

التالميذ من الصف الخامس )5( وحتى العارش 

)10( ميكن أن يعطوا تذكرة للحافلة.



من املهم أن يحرض طفلك معه إىل 

املدرسة طعاما صحيا. يجب أن يكون 

لديه ما يكفي ليشبع طوال النهار.

تتكون علبة الطعام املغذية واملتنوعة من:

     ـ   الخبز

     ـ   الخضار

     ـ   رشائح اللحم

     ـ   السمك

     ـ   الفاكهة 

زبخلا

تاورضخلا

محللا

كمسلا

ضيب

 تاقوأو ماعطلا
لكألا



ما هو النادي املدريس 

SFO للنشاطات الرتفيهية
باستطاعة طفلك أن يذهب إىل النادي املدريس للنشاطات الرتفيهية بعد املدرسة، وهو ما يسمى باللغة اليومية SFO. ونادي SFO هو عرض اختياري، 

تستخدمه العديد من العائالت يف الدمنارك، ألن األم واألب غالبا ما يعمالن. 

سيتمكن طفلك يف نادي SFO  من اللعب والذهاب يف رحالت مع أطفال آخرين. وبذلك سيقوم األطفال بإنشاء صداقات، وسيختربون األشياء وسيتمرنون 

عىل استخدام اللغة الدمناركية. وسيحرص موظفو النادي عىل أن يحصل األطفال عىل نهار ممتع. وهم سينظمون أنشطة مختلفة ويساعدون عند الحاجة.



الرعاية الصحية يف املدرسة

حني يبدأ الطفل يف املدرسة، فسيجري فحص النظر والسمع والطول والوزن لدى الطفل من قبل 

ممرضة الصحة يف املدرسة. 



يجب دفع مبلغ شهري لاللتحاق بنادي الـ SFO. إال أنه باستطاعتك أن تقدم طلبا للحصول عىل تخفيض 

للقسط املايل )املكان املجاين(.

Pladsanvisningen: www.aarhus.dk/ عرب موقع توزيع األماكن SFO ميكنك تسجيل طفلك يف نادي الـ

 pladsanvisning

إن كان لديك ارتباط مبوظف اندماج، فيمكنه/ميكنها مساعدتك يف التسجيل. ميكن لعائالت الالجئني ذوي 

األطفال دون عمر 1٨ سنة الذين هم تحت فرتة االندماج لثالث سنوات، الحصول كذلك عىل مساعدة من 

قبل مؤسسة االستشارات املفتوحة.

التسجيل يف نادي املدريس 

SFO للنشاطات الرتفيهية

معلومات مهمة

مؤسسة االستشارات املفتوحة
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English

My child will not be coming to SFO today.

My child does not need a taxi today.

My child will not need a taxi tomorrow.

My child will not need a taxi in the afternoon.

Would you help my child to get to the bus on time?

Would you help my child to get to the taxi on time?

I would like to speak with you about my child.

Where can I find my child?

My child has to go to the dentist.

My child has to go to the doctor.

My child will be picked up by ______________ today.

Thank you for today.

See you tomorrow.

Have a good day.

.SFO لن يحرض طفيل اليوم إىل نادي الـ

لن يذهب طفيل اليوم بسيارة األجرة.

لن يذهب طفيل غدا بسيارة األجرة.

لن يذهب طفيل بعد الظهر بسيارة األجرة.

هل ميكن أن تساعدي طفيل ليك يستقل الحافلة يف موعدها؟

هل ميكن أن تساعدي طفيل ليك يستقل سيارة األجرة يف موعدها؟

أود التحديث إليك عن طفيل.

 أين ميكنني أن أجد طفيل؟

 يجب أن يذهب طفيل إىل طبيب األسنان.

 يجب أن يذهب طفيل إىل الطبيب.

سيتم أخذ طفيل اليوم من قبل _________________.

شكرا لكم عىل جهودكم اليوم.

نراكم غدا.

 أمتنى لك نهارا سعيدا.

قامئة مخترصة للعبارات الشائعة

Arabisk


