المدرسة اإلبتدائية

كيف – وماذا – وأين – ومن؟
الدليل اإلرشادي للحياة المدرسية في كونيغسكنول

الفقرة أ

مجموعات عمل AGs
في كل فصل يقوم األهل بمجموعة من األعمال التطوعية بعرض مجموعات عمل ولمعلومات أكثر تفصيال يتم
في بداية السنة الدراسية نشر المزيد عن طريق جمعية الدعم.

انتولينAntolin
هو عبارة عن عرض في األنترنت لدعم متعة القراءة عند األطفال.
المعلم يقوم بنشر بيانات الوصول.
األطفال يستطيعون على الصفحة الخاصة بانتولين إختيار الكتب واإلجابة على األسئلة المتعلة بتلك الكتب.

األمراض المعديةAnsteckende Krankheiten
في حالة األمراض المعدية الرجاء أبالغ اإلدارة ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الصفحة التالية من خالل
النقر على الرابط التالي:
https://gesundheitsamt.kassel.de/imperia/md/content/cms04/gesundheitsamt/wiede
r zulassungstabelle_f%C3%BCr_gemeinschaftseinrichtung.pdf
Auszeitraumغرفة اإلستراحة
هنا يستطيع الطالب الذين لم يلتزمو بالقواعد المدرسية الجلوس في هذه الغرفة مع المدرس/ة لتبادل األفكار
حول الخطوات المناسبة القادمة.
يتم إبالغ األهل بذلك عن طريق دفتر الواجبات المنزلية.

التقاسمAufteilen
في الحاالت المرضية يتم تقاسم الطالب عن طريق قائمة على الصفوف األخرى (دائما يتم التقسيم على نفس
الشكل).
خالل فترة التقسيم يحصل التالميذ عموما على واجبات للقيام بها بشكل فردي.

الفقرة ب
االشراف )(VGS- FNB
يوجد نوعين مختلفين من العروض اإلرشادية.
 -١العروض اإلشرافية الموثوقة (ف ج س) التي يتم عرضها من قبل المدرسة األبتداءية من الساعة
٠٧:٣٠الى الساعة ٠٨:٠٠
من اإلثنين إلى الخميس يمكن حجز وجبة من أجل الغداء.
 -٢فترة اإلشراف المسائية الحرة (ف ن ب) التي يتم عرضها من قبل الكريتس (هي فترة التدريس  +فترة
الترفيه) تكون من الساعة  ١٣:٣٠إلى الساعة ١٦:٠٠
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الجهات المعنية باألمر.

العيدBayram
يمكن أن تمنح المدرسة الطالب المسلمين يوم عطلة.
اإلجازاتBeurlaubung
يوم عطلة واحد من أيام العطلة يمكن منحه من قبل مدرس الصف في الحاالت المبررة وأكثر من يوم واحد
يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل اإلدارة
أيام الدوام التي تصدف بين أيام العطلةBrückentage
أيام الدوام التي تصدف بين أيام العطلة /جدول العطلة يمكن معرفة هذه األيام من جدول العطلة الحال

المنهج الدراسيBildungsplan
محتوى كل مادة يتم تحديده من قبل وزارة الثقافة ويمكن رؤية المزيد من خالل الرابط التالي
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite

الفقرة ت

فرقة الكورالChor
التسجيل من أجل الصف الثاني والثالث والرابع يتم عن طريق برنامج مجموعة العمل.

الفقرة ث

التبريرEntschuldigungen
تبرير وقت غياب ساعات األطفال يتم عن طريق اإلتصال الهاتفي أو عن طريق االتصال بقسم السكرتاريا
رقم الهاتف٨١٤٨٥٩ :
عنوان البريد األلكتروني:
sekretariat@gs-koenigsknoll.de
يمكن التنسيق مع مدرس الصف وإعالمنا بذلك الحقا.
يجب األخذ بعين االعتبار أنه يجب في مدة أقصاها  ٣أيام إعطاء تبرير خطي.
األهلEltern
المهمة التربوية والتعليمية هي مهمة مشتركة من قبل األهل والمدرسة.
من المهم لنا هو العمل المشترك الناجح الذي هو التبادل البناء والعمل المنتظم.

إجتماع أولياء األمورElternabend
في كل فصل دراسي يتم إجتماع ألولياء األمور الذي يتم دعوة األهل عليه.
خالل هذا اإلجتماع يتم تلقي معلومات عن الصف والمواد والمواضيع التي تخص الصف.
.عالوة على ذلك يكون هذا اإلجتماع فرصة لحضور المناقشة.
يتم البدء سويا مع الصفوف االخرى.
مع بداية اإلجتماع في غرفة الفعاليات في الطابق السفلي تتم بالتوازي مع الصفوف األخرى
الرجاء استخدام المدخل الخلفي (ساحة الرياضة) للدخول الى مبنى المدرسة.
األشتراك في هذا اإلجتماع واجب ،في حاالت إستثنائية مبررة يجب أن يكون التبرير خطي لدى المدرس أو
يرجى إرسال نائب العائلة (الجد او الجدة او األخوة).

Elternbeirat
مجلس األباء /نواب األهل
كل أول إجتماع يتم انتخاب نواب األهل للصف.
هم من يمثلو مصالح األهل والنواب هم صلة الوصل بين األهل والمدرسة.
والنواب يكونون تلقائيا جزء من مجلس األباء الذين يجتمعون مرتين خالل العام.

مقابلة أولياء األمورElterngespräche
هو إتفاق موعد شخصي مع األستاذ أو المدرس يتم في كل األوقات الدراسية عن طريق دفتر اإلبالغ أو عن
طريق البريد اإللكتروني المدرسي للمدرس:
nachname@gs-koenigsknoll.de

الفقرة ف
إمتحان قيادة الدراجةFahrrad
مع اجتياز إمتحان الدراجات في الصف الرابع يستطيع التالميذ قيادة الدراجة من وإلى المدرسة والصفوف التي
تسبق الصف الرابع ينصح أن يكون هنالك مرافق بالغ وهذا اإلمتحان يتم تحت إشراف شرطة سيندلفينغن.
ألسباب تتعلق بالحماية ننصح بارتداء خوذة الحماية.

الكرنفالFasching
في أخر يوم جمعة ماقبل عطلة الكرنفال يستطيع األطفال القدوم إلى المدرسة بمالبس تنكرية (من غير أقنعة
تنكرية غير قابلة لإلزالة وأسلحة).

Ferienplanخطة العطلة
يتم استالم الخطة الحالية للعطلة في بداية السنة الدراسية عن طريق التلميذ.
قبل العطلة وقبل عطلة الميالد ينتهي الدرس في الساعة ١١:٠٥
األشياء المفقودةFundsachen
يتم األحتفاظ باألشياء المفقودة في يسار صالة الدخول في المبنى الرئيسي.
يتم التبرع باألشياء غير المؤخذة لألطفال المحتاجين في الخارج.
جمعية الدعم(البناء واإللتقاء  -بوب)Förderverein
تقوم جمعية الدعم منذ سنوات بدعم النشاطات المدرسية عن طريق المساهمات المالية (على سبيل المثال الرحل
المدرسية  -األمكنة المخصصة للقراءة  -إستضافة المؤلفين).
يمكنكم في كل األوقات أن تصبح عضوا في هذا الجمعية.
يمكن الحصول على النشرات اإلرشادية من صالة الدخول أو من قسم السكرتاريا.

) (F.ü.Rمراعاة األصدقاء لبعضهم البعض
منذ سنوات عديدة يشارك األهل في مشروع "مراعاة األصدقاء لبعضهم البعض" من خالل الزيارات المدرسية
لرفع مستوى الوعي في مواضيع العنف اللفظي والجسدي والنفسي ،والدفاع عن االخرين ،ووحدة الصف،
والشجاعة األجتماعية.
الذي يحب أن يقدم دعم في هذا السياق يستطيع أن يتوجه إلى جمعية الدعم.

الفقرة ج
العنفGewalt
العنف الجسدي أو الفظي مرفوض نهائيا.
وقائيا يتم بانتظام مشروع "مراعاة األصدقاء لبعضهم البعض" (تم شرحها في الصفحة السابقة).

الفقرة ح
الهواتف وساعات اليد الذكيةHandy/Smartwatch
اصطحاب الهاتف إلى المدرسة هو ممنوع منعا باتا.
فقط في الحاالت االستثنائية المبررة أو باالتفاق مع اإلدارة و مدرسي الصف بشرط االحتفاظ به فقط في الحقيبة
المدرسية.
الواجبات المدرسيةHausaufgaben
الواجبات المدرسية هي التمارين لترسيخ المواد الدراسية.
يمكن إعطاء وظائف شبه يومية أو وظائف أسبوعية.
الوظائف التي تحتاج مدة طويلة هي لدعم اإلعتماد على الذات وإدارة وقت التلميذ.
الطالب في الصف األول أو الثاني يجب أن ال يحتاج أكثر من  ٣٠دقيقة لحل الواجبات أما الذين في هم في
الصف الثالث والرابع يجب أن ال يحتاجو أكثر من  ٤٥دقيقة.
في حال كان طفلك يحتاج المزيد من الوقت في العديد من المرات يجب عليك بشكل طارئ الحديث مع مدرس
الصف.

أكاديمية هيكتور لالطفالHector-Kinderakademie
األطفال مع مواهب و مع اهتمامات خاصة لديهم الفرصة أن يقومو بدورة في أكاديمية هكتور لالطفال في
سيندل فينغن التي هي قسم من أكاديمية االطفال والشباب.
إعالن هذه الدورة يتم في بداية كل فصل دراسي في المدارس اإلعدادية الحكومية في بلدية بوبلجن.
المدرسين المعنين هم من يقومو بإخبار األهل.
الصفحة الرئيسية (في العمل)Homepage
شهادة بالعالمات الدراسيةHalbjahresinfo
في نهاية كل فصل دراسي يتم الحصول على شهادة بالعالمات الدراسية في الصف الثالث والرابع أما في
الصف الثاني ال يوجد هذا الشي بل يوجد نقاش مع األهل.
 Hitzefreiإلغاء الحصة األخيرة في حاالت الحرارة العالية
تقرر اإلدارة بألغاء الحصة األخيرة في حاالت الحرارة المرتفعة جدا.

الفقرة ع

 Jurismappe/Postmappeالغالف
في هذا الغالف توضع الواجبات واألخبار المهة الرجاء إلقاء نظرة باستمرار.

الفقرة ك
 / Königsknollكونيغسكنول
يلمع اسم "كونيغسكنول" على األرض غير المستوية مع أرض سيئة .في حال تقسيم هذه الكلمة الى
اجزاء "نول" تعني إرتفاع على شكل دائري أو إطاللة طبيعية".كونيغس" تعني حرفيا ملك و تعني هذه الكلمة
موقع جميل خدا.
معلومات عن إعطاء إسم المدرسة اإلبتدائية "كونيغسكنول" يمكن قرائتها في صفحة المدرسة.

Klassenpflegschaftabende
إجتماع أولياء األمور -أنظر الشرح المسبق أعاله.

Klassenarbeitenالمذاكرات
هي عبارة عن فحص كتابي يجري في فترات مستمرة.
إبتداء من الصف الثالث يكون على هذه المذكرات عالمات.
القسم الشفوي يكون جزء من العالمات التي تكتب على الشهادة.

معلم الصف أو نائب المدرس(Klassenlehrer)in
يمكن مناقشة األمور المدرسية مع مدرس الصف.
في حاالت المرض يمكن أيضا التوجه الى نائب مدرس الصف.
الطالب المريضKrankes Kind
أنظر الشرح المسبق أعاله (التبريرات).

Kranke Lehrkraftفي حاالت مرض األستاذ
سوف يتم إعالمك في حاالت مرض األستاذ ألكثر من أسبوع كتابيا عن طريق اإلدارة.

الصندوق المالي للصفKlassenkasse
يتم جمع مبلغ معين في أول لقاء ألولياء األمور من أجل تمويل المصاريف الخاصة بالصف (بطاقة عرض أو
هدايا عيد نيكوالس أو أشياء مشابهة).

الفقرة ل
القملLäuse
إذا تم خالل الدوام المدرسي إكتشاف قمل الرأس يجب على الطالب المعنى أن ينقل فورا الى المعالجة.
الرجاء إلقاء نظرة على األمراض المعدية.

المكان المخصص للقراءةLesehöhle
المكتب المدرسي هو فرع لمكتب المدينة الرئيسية لمدينة سيندلفينغ.
بعد الدوام المدرسي يستطيع الطالب إستعادة الكتب.
يقوم األهل تطوعيا إدارة المكان المخصص للقراءة.

)-Lolaمهمة للصف األول(
لوال عبارة عن ست دفاتر يحتوي كل منها على واجبات ويجب على كل طالب أن يقوم بأدائها وتشكل مدخل
إلى مادة اللغة األلمانية في الصف األول في المدرسة اإلبتدائية.
لوال تدعم كل الطالب على الصعيد الشخصي حسب مستواهم الدراسي المختلف وتدعم ايضا سرعة التعليم.

نحن
نوجد حل للصراعات
نكون مؤدبين
نساعد بعضنا البعض
نتعلم مع بعضنا البعض ومن بعضنا البعض
نلعب سويا
نتناول الطعام الصحي
نكتشف العالم
نكون لطيفين مع بعضنا البعض
نعيش حياة التسامح وتقبل اآلخرين
نكون مرتبين وواعين
نضح سويا

الفقرة م

قائمة بالمستلزمات المدرسيةMateriallisten
في أخر السنة المدرسة يتلقى الطالب بقائمة بالمسلتزمات المدرسية التي سوف يحتاجونها في السنة المقبلة.
الصفوف األولية يحصلون على هذه القائمة في بداية العام الدراسي.

 Mittagessen mit Anmeldungالتسجيل على وجبات الغداء
في مدرسة "كونيغسكنول" توجد الفرصة للتناول وجبة ساخنة من اإلثنين إلى الخميس.
تتكون وجبة الغداء من وجبة رئيسة (دائما من دون لحم الخنزير) وطبق حلو يتم تحضيرها وتوصيلها عبر
شركة "موغهنفغ".
الئحة الطعام الشهرية يمكن ألي شخص قرائتها على الصفحة الرئيسة للمدرسة.

الفقرة ن

العالمات  /الشهدات المدرسيةNoten/Zeugnis
خالل السنة المدرسية الجارية يحصل كل طالب على تقيم السلوك وأيضا على أداء المواد الدراسية في كل مادة.
في نهاية الصف الثاني يحصل كل طالب ألول مرة على عالمات في كل من مادة الرياضيات واللغة األلمانية
على الشهدات.
إبتداء من الصف الثالث يوجد عالمات على كل من الرياضيات واللغة األلمانية والتربية األجتماعية والفنون
الموسيقى واللغة اإلنكليزية والرياضة والتربية الدينية والخط.

الفقرة
موقف سيارات Parken
في شارع "فينجر" يوجد أماكن محدودة لركن السيارات .يرجى مراعة أشارة ممنوع الوقوف والتوقف
على الشارع من أجل مصلحة أطفالنا.
السيارات المصفوفة تحجب الرؤية عن الطفال مما يشكل خطر عليهم.
مالك الفرصةPausenengel
أوالد الصف الرابع يستطيعو أن يعملو دورة بحيث يصبحو (مالئكة الفرصة).
مالئكة الفرصة يكونون موجودك خالل الفرصة وموجودين لمساعدة الطالب اآلخرين عند وقوع المشاكل
ولتهدئة النزاعات.
يرتدي مالئكة الفرصة سترة خضراء وفي حالة وقوع مشكلة يتواجد المدرسون في طبيعة الحال ويرتدون
سترة ذات لون فاتح.

راعيPatenklasse
كل صف أول يوجد له راعي من الصف ( ٣صف أول أ له راعي من صف  ٣أ ،صف أول ب له راعي من
صف  ٣ب.....الخ
الصف الثالث هم المراعين الذين يساعدو من في الصف االول على االندماج في الحياة المدرسية والشعور
بالراحة.
الراعي يبقى لمدة سنتان كراعي وبعد سنتين يصبح الصف االول صف ثالث وبذلك يصبحو هم الرعات الجدد

الفقرة ر

Rauchverbotمنع التدخين
في مبنى المدرسة وفي كل مساحة المدرسة يوجد منع التدخين منعا باتا.
خاصة ان الكبار الذين يجب ان يكونو قدوة لباقي الطالب

الفقرة س
الكتب المدرسيةSchulbücher
كل الكتب المدرسية التي تصدر عن المدرسة بالمجان والتي يجب المحافظة عليها يجب أن يتم تجليدها (بدون
تجليد الصق).
الكتب التي لم يعد باإلمكان إستخدامها يجب شراء بديل لها من قبل األهل.
الفواكه المدرسيةSchulobst
مدرستنا تشترك في البرنامج االوربي (البرنامج االوروبي للفواكه).
عن طريق الممول يحصل الطالب والطالبات بشكل منتظم على فواكه وخضروات طازجة.
من خالل هذا الشئ يتم تحبيب الطالب والطالبات باألنواع المختلفة من الخضار والفواكه وهذا الشيئ يساهم في
التغذية الصحية.

المرشدة االجتماعيةSchulsozialarbeit
مرشدتنا االجتماعية هي مدام "هولصر" تتواجد عادة من اإلثنين إلى الجمعة.
هي صلة الوصل بين التالميذ واألهل والمدرسة.
يتواجد مكتبها في الطابق االول ،غرفة ٢١٤
يمكننكم التواصل مع انسة عن طريق البريد اإللكتروني:
hoelzler.c@caritas-schwarzwald.de

المجلس المدرسيSchulversammlung
يعقد هذا المجلس في فترات ألجل الطالب والمهة الرئيسية له البحث في المواضيع المدرسية الحالية.
تبديل المدرسةSchulwechsel
في حالة تغير المدرسة (عند االنتقال) يرجى التواصل بشكل عاجل مع مدرس الصف وقسم السكرتاريا
لتخليص كل المعامالت واإلجراءات إلرجاع الكتب المدرسية في الوقت المحدد.

 Schulwegالطريق المدرسي
بالحالة المثالية يجب على ابنك او أبنتك أن يذهب الى المدرسة مشيا على األقدام مع األطفال اآلخرين من أبناء
الحي.
خريطة الطريق المدرسي توجد على هذه الصفحة:
www.sindelfingen.de/schulwegplan
أو تحميل مباشر من الصفحة الرئيسة على اإلنترنت.
السباحة الصف الثاني والثالثSchwimmen
الطالب في الصف الثالث والرابع يشتركو في حصة السباحة كل يوم خميس في صالة كلوس هان باد (يوجد
مجموعة لغير القادرين على السباحة ومجموعة أخرى للطالب القادرين على السباحة).
يحصل األهل في الوقت المناسب قبل بداية حصة السباحة على رسالة تحتوي على جميع المعلومات.
طاقية السباحة هي وسيلة الدخول الى صالة السباحة يجب ارتدائها.
في حالة عدم الرغبة في المشاركة كما في حصة الرياضة يجب أيضا تقديم تبرير مكتوب.
خالل هذه الحصة يذهب الطالب إلى صف آخر.

قسم السكرتارياSekretariat
قسم السكرتاريات يوجد في الطابق األول غرفة ٢٢٠
قسم السكرتاريا يفتح من االثنين الى الخميس من الساعة  ٧:٤٥الى الساعة ١٢:١٥
خارج األوقات المفتوحة تستطيع ترك رسالة على المجيب اآللي.
يمكن التواصل مع اآلنسة فورنر تحت هذا الرقم
٠٧٠٣١-٨١٤٨٥٩
والبريد اإللكتروني
sekretariat@gs-koenigsknoll.de

Smartwatchساعة اليد الذكية
بسبب أسباب تتعلق بخصوصة البيانات يمنع إحضار ساعة ذكية الى المدرسة.

الفقرة ط
سلسلة اإلتصاالتTelefonkette
في حال يجب إبالغ الصف بسرعة يكون من المساعد ان تكون هذه السلسة موجودة (يقوم المدرس باإلتصال
بأحد الطالب الذي يجب بدوره أن يقوم باإلتصال بطالب آخر بناء على السلسلة) يتم مناقشة أو ترتيب هذا
الموضوع في أول لقاء لألهل.
األختباراتTests
هي جزء كبير لقياس األداء يتم القيام بها بالتوازي مع باقي الصفوف األخرى إبتداء من الصف الثالث يعطى
على هذا اإلمتحان درجات.
يجب التوقيع على هذه اإلمتحانات من قبل األهل.

الفقرة و
Unfallالحوادث
طفلك مؤمن على الطريق المدرسي خالل الوقت الدراسي وخالل المناسبات المدرسية.
في حال وقوع الحادث الرجاء إبالغ قسم السكرتاريا وتعبئة االستمارة الخاصة بذلك.
الرجاء إحضار طفلك الى مستشفى سيندلفينغن.

الفقرة ي
المدرسة اإلبتدائية المعتمد عليها (وقت اإلشراف)Verlässliche Grundschule
وقت اإلشراف في إطار المدرسة اإلبتدائية المعتمد عليها.
يوجد فترة لإلشراف في كل األيام المدرسية من الساعة  ٧:٣٠إلى الساعة  ٨:٣٠وبعد الدوام من  ١٢إلى
الساعة ١٣:٣٠
عرض اإلشراف هو ليس بالمجان.
القائم بهذا العرض هو مدينة سيندلفينغن.
للمزيد من المعلومات من قسم السكرتاريا أو من خالل وقت اإلشراف عند الموظفين.
تحصل على إستمارة التسجيل من قسم السكرتاريا أو من المدرسة شتيبا.
الصف الثالث VERA
في الربيع يشارك كل تالميذ الصف الثالث في هذا اإلمتحان.
وال يقتصر هذا االمتحان (فيغا) على هذه الوالية وإنما على كل الواليات األلمانية وهو فحص مقارنة على
الصعيد األلماني في مواد اللغة األلمانية والرياضيات.
يتم تقديم هذا الفحص في ثالث أيام محددة من قبل وزارة الثقافة.
نتائج هذا الفحص يتم إعالنها في لقاء أولياء األمور في الصف الرابع.
ال يوضع عليها عالمات.

 Vesperالطعام
في كل الصفوف المدرسية إبتداء من هذا العام بتم تناول الطعام سويا بحيث يستطيع األطفال أن يلعبو في ساحة
المدرسة ويتفاعلو.
الرجاء إعطاء طفلك أغذية صحية (خضروات -وفواكه  -خبز  -مشقات الحليب) ومياه من أجل الشرب.
الفقرة ى
المياهWasser
في كل صف مدرسي يوجد ماء للشرب (مياه غازية أو عادية) يقوم األهل بدفع مبلغ مساهمة في أول لقاء
ألولياء األمور.
كل طفل يجب ان يحضر معه كأسه الخاص.
Willkommensklasseصف الترحيب
هو صف الترحيب (وهو أيضا صف التأهيل).
األطفال الذين يذهبون إلى هذا الصف هم األطفال الجدد الذين قدمو الى ألمانيا.
يحصل األطفال في هذا الصف على دعم لغوي قبل نقلهم إلى صف عادي أو قبل إدماجهم في الصفوف
األخرى.

Wörterkisteصندوق الكلمات (الصف الثالث والرابع)
في صفوف الثالث والرابع يتم في مادة اللغة األلمانية العمل مع صناديق الكلمات.
خالل التمارين المتعددة يتم تثبيت الكلمات المراد تدريسها.

الفقرة ز
الشهدات والعالماتZeugnis/Noten
في أخر يوم جمعة قبل العطلة الصيفية يحصل أطفال كل الصفوف على الشهدات المدرسية.
الشهادة الفصلية يتم توزيعها على طالب الصفوف الثالث والرابع وأيضا الصفوف الترحيبية في بداية شهر
شباط.
الرجاء التوقيع على الشهدات السنوية والفصيلية من قبل أولياء األمور وإرجاعها لمدرس الصف.
السركZirkus
كل أربع سنتين تحاول المدرسة مع األهل تحقيق مشروع سرك لمدة اسبوع.
لهذا الغرض يأتي السرك االحترافي من أجل التمرين على العرض مع األطفال.

التعاونZusammenarbeit
يسرنا دعوتكم للتعون مع المدرسين.
من دون مساهمتكم تكون الحياة المدرسية والتعليمية الفعالة خارج نطاق التصور.

