ً
ً
سهال!
اهال و

جديد يف كوبلي؟
اس
معلومات مفيدة لليوم الدر ي

أولياء األمور األعزاء
ً
طفلك أو طفلتك سيذهبون اىل المدرسة قريبا.
التعليم هو مفتاح الدخول إىل مجتمعنا ومؤثر
حاسم يف الحياة .نحن من القلب نتمن أن
ً
يتأقلم طفلك رسيعا مع مدرسته ويحصل عىل
أفضل النتائج التعليمية الممكنة.
ُ
عن طريق ك ّتيب التعليمات هذا ،نريدك أن
المسية التعليمية يف والية
تتعرف عىل آلية
ر
ولك تتطلع إىل كافة االحتماالت
راين الند-فالز ،ي
المتاحة للطرق الدراسية لطفلك .عالوة عىل
ُ
ذالك يحتوي هذا الك ّتيب عىل مجموعة من
اس لطفلك.
المعلومات المهمة لليوم الدر ي
اذا كان لديك أسئلة أخرى حول ذهاب طفلك
إىل المدرسة ،سنساعدك بالطبع ،اتصل بنا.
ى
نتمن لطفلك بداية مدرسية جيدة هنا
ى
نحن ى
كوبلنى
يف

التعليم يف والية راين الند-فالز
النظام
ي

اإلبتدائية
ر
لباف المراحل الدراسية .يتعلم األطفال
تعد حجر األساس ي
مبادئ الحساب ،القراءة و الكتابة.
المرحلة اإلبتدائية تضم الصف األول اىل الصف الرابع وبالعادة
من سن  ٦سنوات  ،تقودهم إىل التعلم وتضع األساس
للسنوات الدراسية القادمة.
بعد اإلبتدائية سيذهب طفلك إىل مدرسة أعىل (إعدادية
إضافية) أو إعدادية عامة أو ثانوية .نتائج النجاح يف نهاية
ر
الن تقرر إىل أي مدرسة سيذهب طفلك.
ه ي
اإلبتدائية ي
اإلعداديه اإلضافية
الطالبات والطالب يتعلمون مبادئ و مداخل عامة اىل مواد
االساس ،باإلضافة أيضا تتوفر لهم فرصه لتعلم مبادئ
التعليم
ي
لك يختاروا الحقا
،
المهن
للتعليم
اإلختصاصية
للمواد
عامة
ي
ي
المهن المناسب لهم.
التدريب
ي
 التخرج الصف التاسع (المرحلة المهنية) ,يمكن
مهن.
بعدها البدأ بتدريب ي
ر
العارس(الشهادة المتوسطة) ،وهنا
 التخرج الصف
مهن ،او
يوجد عدة احتماالت ،اما البدأ بتدريب
ي
باف الصفوف الدراسية.
الذهاب مدرسة ثانية إلكمال ي
اإلعدادية العامه )(IGS
ر
يتلق الطالب و الطالبات مبادئ موسعة عن مواد التعليم
ّ
المهن او
االساس ،يعدهم لإلنتقال إىل مرحلة التعليم
ي
ي
الجامع.
ي
هنا يوجد عدة احتماالت
 التخرج يف الصف التاسع(مرحلة مهنية) ،يمكن
مهن.
بعدها البدأ بتدريب ي
ر
العارس (مرحلة متوسطة)و يمكن
 التخرج يف الصف
مهن .
بعدا البدأ يف تعليم ي
ر
 التخرج يف الصف الثالث عرس(( )13الشهادة
الثانوية) يحق بعدها للطالب الدراسه يف الجامعة

الثانوية العامةGymnasium
ُ ّ
يتعمق الطالب ر
وبالتاىل تعدهم
االساس
اكي يف مواد التعليم
ي
ي
الجامع.
لإلنتقال لمرحلة التعليم
ي
هنا يوجد عدة احتماالت
 التخرج يف الصف التاسع(المرحلة المهنية) ،يمكن بعدها
مهن
البدأ بتدريب ي
ر
 التخرج يف الصف العارس (المرحله المتوسطة) و يمكن
مهن
بعدها البدأ يف تعليم ي
ر
 التخرج يف الصف الثالث عرس(( )13الشهادة الثانوية)
يحق بعدها للطالب الدراسة يف الجامعة.
المدارس اإلختصاصية (إحتياجات خاصة)
الطالب والطالبات ذوي اإلحتياجات الخاصة يتلقون
تعليمهن وفق طرق تربويه وتعليمية متخصصة ومن قبل
وتربويي
مختصي
معلمي
ر
ر
ر
ه مدراس تمتد طيله اليوم ،اي اىل
 لمدارس االختصاصية ي
الظهيه.
مابعد
ر
 من الصف األول اىل الصف التاسع.
 التخرج يف الصف التاسع (المرحلة المهنية) ،يمكن بعدها
مهن.
البدأ يف تدريب ي
ر
 يمكن التخرج ايضا يف الصف العارس (شكل خاص من
المرحلة المهنية)يمكن بعدها البدأ يف تدريب مه ين.
المدارسة المهنية
الدخول لهذه المدرسة يكون يف العادة بعد االنتهاء من
الصفوف الدراسية االعدادية (الصف التاسع او الصف
ر
مهن
العارس) .هنا يمكن الحصول عىل شهادة تدريب ي
ر
العارس الىل الثالث
 الصفوف الدراسية تبدأ من الصف
ر
عرس.
 يمكن الحصول عىل جميع الشهادات المدرسية (المرحلة
المهن ،الشهادة الثانوية)
المتوسطة ،التدريب
ي

اس من األلف اىل الياء
اليوم الدر ي
معلومات عامة
 يجب عليك تسجيل طفلك يف المدرسة
مجان
المدرس
 التعليم
ي
ي
ر
يعن ان
 ال يجب عليك رساء الكتب المدرسية ،هذا ي
الطالب يمكنهم استعارة الكتب و استعمالها طيلة
وف نهاية العام عليهم إعادتها.
اس ،ي
العام الدر ي
استمارة طلب استعارة الكتب يمكن الحصول عليها
ر
ون لبلدية كوبلي.
من المدرسة او يف الموقع االلكي ي
ر
سء مهم
 التواصل ربي المدرسة والعائلة هو ي
وضوري للتفوق يف الدراسةُ .يمكن بناء جرسور
التواصل ربي األهل والمدرسة من خالل أمسيات
أولياء األمور ،جلسات تقيم الطالب ،األعياد
ر
الن تقام بالمدرسة.
واالحتفاالت ي
اس
مسار اليوم الدر ي
ر
االثني إىل
يأن إىل المدرسة من
ر
 طفلك يجب أن ي
الجمعة .الرحالت ،اليهات المدرسية ،الحفالت
الموسيقية ،المرسح ،الرياضة و السباحة تعد ضمن
اس .الحضور هنا اجباري وطفلك ملزم
الجدول الدر ي
بالحضور.
ً
جدا ،طفلك يجب ان يأنر
 التقيد بل المواعيد مهم
ي
لك يستطيع
كل يوم يف الوقت المحدد إىل المدرسة ،ي
أن يتابع دروسه .عندما تبدأ المدرسة يف الساعة
الثامنة ،يجب أن يكون طفلك قبل الوقت بدقائق
معدودة هناك.
الينامج
يوم ،يف هذا ر
 لدى طفلك برنامج حصص ي
اس .الرجاء اإلنتباه إىل
يسجل مسار اليوم الدر ي
ر
سء يحتاجه يف يومه
طفلك ،أن يجلب معه كل ي
نسم عىل سبيل المثال:
اس ،وهنا يمكن أن
ي
الدر ي
الكتب المدرسية ،الدفاتر ،الفطور ،لباس الرياضة،
ً
وعندما ال تكون متأكدا اتصل بمدرس طفلك .

طريق المدرسة
بعض الطالب عليهم قطع مسافه طويلة من البيت إىل
أكي من 4كيلو ر
المدرسة ،عندما تكون هذه المسافة ر
مي (اطفال
ر
اإلبتدائية او ذوي االحتياجات الخاصة ر
كيلومي) .يف
أكي من2
هذه الحالة يستطيع الطفل الذهاب للمدرسة بالباص او
القطار .يمكن تقديم الطلب (كرت مواصالت) يف المدرسة او
ر
ون لبلدية كوبلي.
من خالل الموقع االلكي ي
ى
يف حال المرض
 عندما يكون طفلك مريض ،اتصل بالمدرسة قبل بدأ
الدوام ،أو اكتبوا رسالة ر
إلكيونية (ايميل) إىل السكرتارية,
تبلغون من خاللها عن مرض طفلك و بأنه ال يستطيع
لك تعلم المدرسة
الذهاب إىل المدرسة ،هذا مهم جدا ي
بغياب الطالب و ال تقلق عليه .رجاءا تحدث مع المسؤول
لك تتعرف عىل نظام المدرسة
اس (معلم الصف) ي
الدر ي
كيف يكون.
االجازة والعطل
اس  ،هناك
ر
الد
الدوام
خالل
ات
ز
باجا
القيام
بعدم
 الرجاء
ي
عطل مدرسية رسمية يجب التقيد بها .اسال يف المدرسة
ر
من تبدأ العطل الرسميه  ،عىل األغلب جدول العطل
المدرسية سيكون موجود يف الرسالة األوىل يف بداية العام
ر
االنينت الخاصة بالمدرسة.
اس ،أو عىل صفحة
الدر ي
غي ايام العطل  ،يجب عليك
للحصول عىل إجازة يف ر
ً
اس لطفلك.
التحدث مسبقا مع المسؤول الدر ي

 يجب عىل طفلك حل و كتابة الوظائف بعد
المدرسة ،الوظائف مهمة  ،ألن طفلك يعيد ما
تعلمه يف المدرسه ،بهذه الطريقةـ يتم إعادة الدرس
وحفظه جيدا.
ً
ر
 اذا زار طفلك المدرسة طيلة اليوم (يبق أيضا بعد
الظهر أي بعد انتهاء الدوام يف المدرسه) يمكن تقديم
وجبات طعام ساخنة له ،يف هذه الحاله يجب عىل
االهل دفع مقابل مادي لقاء الحصول عىل هذه
ر
تلق معونات من
الخدمة .ي
(ف حالت خاصة يمكن ي
البلدية وذالك عن طريق تقديم طلب مساعدة)
خذوا المعلومات من المدرسة
___________________________
Stadt Koblenz
Kultur- und Schulverwaltungsamt
Bildungsbüro Koblenz
Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für
Neuzugewanderte - Schwerpunkt Kinder und Jugendliche
0261 129 1910
 bildungsbuero@stadt.koblenz.de
 www.koblenz.de
Nähere Informationen zum Schulangebot in Koblenz und
zu Unterstützungsmöglichkeiten können Sie dem
Koblenzer Schulwegweiser entnehmen:
(https://www.koblenz.de/leben-in)koblenz/bildung/bildungsbuero
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