Schul-ABC der KGS Schloßstraße
يبدأ الدرس في المدرس من الساعة  ٧.٥٠دقيقة ولكن يمكن األطفال الدخول إلى الصفوف ٧.٤٠
دقيقة بهدووء

المقدمة

A

يتم إبالغ جميع أولياء أمور األطفال الذين هم في سن المدرسة من قبل  Stad Troisdorfحول
إجراءات التسجيل كما يحدث في المدرسه أمسية معلومات ألولياء االمور من خالل هذه األمسية
نجاوب على جميع األسئلة وتكون الرعاية من قبل منظمة AWOو  Trogataباإلضافة إلى ذلك
عند التسجيل يمكن الحصول على تواريخ التقديم من الساعة  ٧.٣٠دقيقة صباحا وال يمكن
التسجيل عبر الهاتف يرجى إحضار طفلك إلى المدرسة معك مع صورة عن جواز السفر للطفل و
السجل الطبي واستمارة نقل من  Kindergartenوكذلك استمارة التسجيل من Stad

التسجيل

 Troisdorfمالحظة فيحال ال سكن الطفل مع احد األهل يرجى إحضار ورقة حق الحضانة
.Sorgerechtsverfügung

اذا سمح الوضع الوظيفي فنحن نقدم مجموعة عمل لالطفال في الصف الثالث والرابع ونسعى
جاهدين لنكون قادرين على أداء فرقة الغناء في المدرسه ونادي لكرة القدم وجهاز كمبيوتر
مالحظة كل طالب قد سجل في AGهو ملزم بالمشاركة بانتظام
من خالل منظمة  AWO-BETREUUNGنقدم الرعاية النهارية لالطفال المسجلين حتى الساعه
 ٢بعد الظهر ويجب على أولياء األمور تحمل تكاليف هذه الرعاية يكمن الحصول على مزيد من
المعلومات عبر صفحتنا الرسمية
في الطابق االول من المدرسة يوجد لدينا مكتبة مدرسية يذهب األطفال مع معلمهم أثناء الفصل
ويسمح لهم باستعارة الكتب.

العمل معا AG’s /
Betreuung
الرعاية

B

Bücherei
المكتبة

بالنسبة لألطفال التالية ستدفع  Stad Troisdorfتكاليف تذكرة الحافلة
_االطفال من Altenrath

_األطفال الكاثوليك الن مدرستنا هي مدرسة أقرب مدرسة الطوائف الكاثوليكية

Busfahrkarten
أجرة الطريق

_عندما تكون المسافة بين المدرسه و البيت أكثر من  ٢كم
لدينا غرفة للكمبيوتر تحتوي على  ١٥مقعد للكمبيوتر ويوجد أيضا في كل صف زواية كمبيوتر
و ٣٠مكانا للهواتف المحمولة وهذه االجهزه مؤمنة ضد السرقة
بالنسبة لألطفال في نصف السنة الدراسية هناك فرصة لكل االهل االجتماع مع معلمة الصف
والمناقشة حول طفلك وتجري هذه المحادثه بسرية ضمن الصف وكذلك يمكن لألهل طلب هذه
المحادثة مع معلم الصف.
اذا كان طفلك غير قادر على الحضور إلى المدرسة يرجى االتصال على الرقم
 /٢٥.٧٣٣٦/٠٢٢٤١والتحدث على جهاز الرد على المكالمات ويرجى إلى اسم الطفل وفئته
من اليوم الثالث للمرض تحتاج إلى شهادة طبية من الطبيب.
كل العطل موجودة في جداولنا المدرسية والعطل تحددها المدرسة.
األعياد و العطل المدرسية خالل الدورة المدرسية هي جزء من عملنا ولمزيد من المعلومات زورو
.
صفحتنا الرسمية .

Computer
الكمبيوتر

Elternsprechwochen
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اسبوع التحدث مع األهل

Entschuldigungen
االعتذار عن الحضور

Ferientage
العطل الرسمية

Feste und Feiern
األعياد و العطل المدرسية
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في الساعة  ٩.٢٠دقيقة تبدأ استراحة الفطور لمدة عشرة دقائق يرجى إحضار وجبة فطور صحية
مع طفلك إلى المدرسة (بدون حلويات .مشروبات غازية او غيرها) كما يمكن ملئ زجاجات الماء
لألطفال من مياه الصنبور في المدرسه.

Frühstück
االفطار

كل يوم ثالثاء في تمام الساعة  ٨.٠٠صباحا تقام خدمة مدرسية في كنيسة ST. HIPPOLYTUS

مره كل  ١٤يوما وكذلل للصف  ٤_٣أيضا باالضافه إلى ذلك في يوم الثالثاء قبل عطلة عيد الميالد

ستقام خدمه  Adventsgottesdienstلجميع األطفال وكذلك في يوم الثالثاء قبل العطله الصيفيه

Gottesdienst
العبادة

G

سيتم إجراء خدمة السفر للطالب من الصف  ١إلى .٣
الواجبات المدرسية متاحه من اإلثنين إلى الخميس لطالب السنه األولى و الثانيه ومدة الواجب المنزلي
ال تتعدا  ٣٠دقيقة.
اما بالنسبة لطالب السنه الثالثه و الرابعة التتجاوز  ٤٥دقيقة.
 www.kgs-عنوان صفحتنا الرسمية لمزيد من المعلومات الرجاء زيارتها

هذا هو

schlossstrasse.de.

.االمراض المعدية مثل الحصبة او الجدري او أمراض أخرى الرجاء اإلبالغ عنها من اليوم االول
في الكرنفال يرتدي الطالب و المعلمين زي الكرنفال و يحتفلون معا في الفصول المدرسية والصالة
.الرياضية.

مدرستنا هي مدرسة كاثوليكية مسيحية هذا يعني بان الطالب والطالبات يتم تعليمهم الديانة المسيحية
و يشارك من يرغب بذلك ومن خالل المدرسة هناك دروس دينية.

Hausaufgaben
الواجبات المدرسية
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Homepage
الصفحة الرسمية

Infektionsschutz
األمراض المعدية

الكرنفالKarneval
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Katholische
Grundschule
المدرسية االبتدائية
الكاثوليكية

الصفوف Klassen

في مدرستنا يتم تدريس الطالب في صفوف خاصة بهم.
قاعدة اساسية يذهب الطالب في رحلة مدرسية ومدتها عدة ايام في الفصل الدراسي الثاني من السنة
الدراسية الثالثة أو الفصل الدراسي االول من السنة الدراسية الرابعة ويتم االتفاق على الرحلة من
قبل Klassenpflegschaftssltzung
في المدرسه المعلم هو الذي يهتم بالطالب و يعطي المعلم قدرا كبيرا من االهتمام في الصف
واالسئلة و المشاكل وهو المسؤول عن االتصال مع االهل.
في بداية كل عام دراسي وايضا في كل فصل ثاني من العام الدراسي تعقد جلسات للوالدين هناك يتم
مناقشة كل شيء وبعدها يتم اختيار احد من أولياء األمور كممثل عن أولياء أمور الطالب كلهم وذا
الشخص يتواصل مع المعلمة بشكل دائم

Klassenfahrten
الرحالت المدرسية

)Klassenlehrer(in
معلم او معلمة الصف
Klassen-pflegschaft
رعاية الصف من أولياء
األمور

تتراوح الدرجات من (١جيد جدا))إلى (٦غير مرضي)ويتم منح الدرجات النهائية في السنة الدراسية
الثالثة اما في ولكن في الفصل الثاني من السنة الدراسية الثالثة يتم تعريف الطالب لعميلة التقدير
وتحديد مستوى الطالب

Noten
النتائج
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“siehe „Trogata

OGS

O

Pause
االستراحة

P

استراحة االفطار

9:20 – 9:30 Uhr

استراحة في ساحة المدرسه

9:30 – 9:50 Uhr

استراحة في ساحة المدرسه

11:20 – 11:40 Uhr

ذهاب األطفال بشكل متنظم إلى المدرسة
توفير جميع مستلزمات الدراسة.

االعتذار عن الطالب في حالة المرض.

•
•

إعطاء الطالب وجبة فطور صحية.
في حال احضارك طفلك إلى المدرسة في السيارة يجب ركن السيارة في موقف المشفى القريب من
المدرسة أو في بالقرب من موقف الحافلة ( ( Annonyswegو يجب االنتباه إلى عدم ركن السيارة
في ممر المشاة او في موقف السيارات الخاص بالمدرسة الن بذلك تعرض طفلك واطفال اآلخرين
للخطر.
في مدرستنا يوجد حصص للتربية الدينية ويذهب الطالب إليها يشكل متتالي اي بمعنى كل صف تلو
.....
االخر .
عندما يكون الطقس ماطرا يبقى األطفال في صفوفهم تحت رعاية شخص مسؤول.
في مدرستنا يتعلم الطالب في السنة المدرسية األولى كتابة النصوص األساسية اي كتابة الحروف
بشكل منفصل وفي السنة المدرسية الثانيه يتم توجيههم إلى تطوير خطهم في كتابة الحروف
متصلة.
هذا بمعنى يمكن للطالب تجاوز صف من الصفوف ازا كانت قدراته التعليمية سريعة جدا وتسمى
هذه مرحلة االلتحاق بالمدرسة ولكن هذا يعتمد على مستوى تطوره.
في مدرستنا نتشارك معا ستة ممثلين عن أولياء األمور و ستة معلمين وادارة المدرسية ونعمل معا
وبشكل مستمر .
يتكون نظام الرعاية المدرسية من جميع رؤساء الفصل و إدارة المدرسة
اذا كان هذا ممكن علم طفلك الذهاب إلى المدرسة بالسير على األقدام والعودة أيضا وهذا يساعد
على تطوير طفلك وثقته بنفسه.
)Frau Themlitz. (Tel. 02241/74984
كل المعلمين والمعلمات لديهم ساعة للتحدث مع أولياء أمور الطالب ولمزيد من المعلومات زورو
.صفحتنا الرسمية.
من المهم ان تحتوي المدرسه على جميع أرقام هواتف أولياء أمور الطالب وفي حالة التغير الرجاء
ابالغنا .
المواعيد كلها موجودة في قائمة المواعيد الموجودة مع الطالب وهذه القائم تحتوي على المواعيد لكل
ستة أشهر ولمعرفة المذيد زورو صفحتنا الرسمية.

Pflichten der
Eltern

واجبات أولياء األمور

PKW / Parken
موقف-سيارات

Religionsunterricht

R

دروس الديانة

Regenpause
استراحة في الطقس الماطر

Schrift
الكتابة

S

Schuleingangsphase
Schulkonferenz
اللجنة المدرسية

Schulpflegschaft
الرعاية المدرسية

Schulweg
طريق المدرسه

Sekretärin
السكرتارية

Sprechzeiten
اوقات التحدث مع معلم
الصف

Telefonnummern
أرقام الهواتف

Termine
المواعيد

T

في مدرستنا توجد  Trogataوهي مفتوحه طوال اليوم الدراسي وتقدم الرعاية للطالب بعد انتهاء
الدوام الدراسي وتقدم الطعام الصحي والطازح للطالب وتساعدهم في حل الواجبات المدرسية
واسمها قادم من Troisdorfer Ganztag
يتم تأمين االطفال من خالل المدرسه في حالة وقوع حادث في المدرسة أو في الطريق
إليها .

Trogata
Unfall
الحوادث

U

Wir haben folgende Unterrichtszeiten:
 07:40 – 07:50 Uhrبداية ساعات الدراسة
07:50 – 08:35 Uhr

االولى ساعة

08:35 – 09:20 Uhr

.

09:20 – 09:30 Uhr

استراحه
االفطار.
استراحة طويلة.

09:30 – 09:50 Uhr

..

Unterrichtszeiten
ساعات الدراسة

 09:50 – 10:35 Uhrالساعة الثالثة
 10:35 – 11:20 Uhrالساعة الرابعة
11:20 – 11:40 Uhr

استراحة
طويلة.

 11:40 – 12:25 Uhrالساعة الخامسة
. 12:25 – 13:08 Uhrالساعة السادسة
في السنه الدراسية األولى يشارك األطفال في برنامج تدريبي للسير خارج المدرسة والذي تقوم به
شرطة المرور وفي النصف الثاني من العام ياخذ الصفين االول والثاني تمرينا لركوب الدراجات
في ساحة المدرسه وفي الصف الرابع يخضع األطفال إلى اختبار ركوب الدراجة على الطريق
ويجرى االختبار من قبل شرطة المرور.
مرة في السنة يزور طبيب األسنان الطالب في المدرسة ويقوم بفحص لألسنان ويقدم بعد ذلك
تقرير عن حالة أسنان كل طفل لوحده.
في نهاية السنة الدراسية األولى و الثانيه يتقلى الطالب تقرير عن مستواهم في المدرسة وعملهم
وسلوكهم وفي نهاية النصف األول من السنة الدراسية الثالثة يتقلى الطالب النتائج النصف نهائية
وفي نهاية السنة الدراسية الثالثة يتلقى الطالب النتائج النهائية.

Verkehrserziehung
Zahnarzt
طبيب االسنان

Zeugnisse
النتائج النهاذي
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