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 ، مراحل سبع إلى االبتدائیة المدرسة تنقسم. إعدادي  و ابتدائي قسمین، إلى وتنقسم سنوات عشر لمدة األساسیة المدرسة تستمر

 سن یبلغون عندما  األول الصف في األطفال یبدأ. 10-8 الصف من ، مراحل ثالث إلى اإلعدادیة المدرسة وتنقسم. 7-1 الصف من

.صیفیة عطلة كل بعد یلیھ الذي  الصف إلى سنة كل في تلقائیا ینتقلون ثم ، السادسة  

 والعطل اإلجازات مواعید" المدرسة برنامج" في ستجد. یونیو 20 حتى تقریبًا  أغسطس شھر منتصف من الدراسیة السنة تستمر

 العثور أیضا یمكنك كما. المدرسة من المدرسیة العطل برنامج على الحصول یمكنك. الدراسي العام خالل األطفال یقضیھا التي

 .البلدیة موقع في علیھ

 مجانیةالمدرسة األساسیة 
ي تمتلك المدارس مدارس   و  عموم�ةمدارس  توجد  ي أن  العموم�ة و�ي  خاصة. البلد�ة �ي الىت   عمل�ةمجان�ة. هذا �عىن

ا من الت  ي �شكل جزء� ها من األ�شطة الىت ي   الذين هم جميع األطفال جب ع�مجان�ة. � عل�مالتدر�س والمواد وغ�ي
سن  ال �ن

 سنة.  16إ�   6من   هو   لمدرسةالسن اإللزا�ي ل. العموم�ة  ألساس�ةمدرسة االاإللزا�ي االلتحاق ب

 الغیابات واإلجازات 

ي س
و�ــــج ، إجباري ع� جميع األطفال �ن ي ال�ن

ي أن الطالب �جب �ن ن المدرسة اإللزام�ة االلتحاق بالمدارس االبتدائ�ة. هذا �عىن

. و�التا�ي ، ل�س من حق الوالدين ي المدرسة طوال أ�ام المدرسة وكل ساعات  اليوم المدر�ي
ن عالطالب    إمساك أن �كون �ن

 .المدرسةحضور 

ا وال ا. إذا كان الطالب م��ض� �ستطيع الذهاب إ� المدرسة ، ف�مكن للوالدين إبقائه  �سجل المدرسة الحضور والغ�اب يوم��

ل. وع� الوالدين مسؤول�ة إخ ن ي الم�ن
. �جب إخب�ن

�
ي الصباح قبل بدء  بار المدرسة عندما �كون الطالب م��ضا

ار المدرسة �ن

ا لعدة أ�ام ، �جب اإلدالء �شهادة طب�ة من الطب�ب.إذا كان من ال  . إذا كان الطالب م��ض� وري أن �كون  اليوم الدرا�ي �ن

ي رزنامة المدرسة ، ف�جب ع� الوالدين التقدم بطلب 
الطالب غائبا عن المدرسة خارج أ�ام العطل واألع�اد الموجودة �ن

ي الطلب سبب أهم�ة طلب اإلجازة. �مكن للبلد�ة منح اإلجازة لمدة تصل إ�  
ا. �جب أن �ذكر �ن للحصول ع� اإلجازة مقدم�

ن ، إذا كان الطلب م  را أسبوعني و�ج�ة الحصول ومقنعا  �ب . �حق للطالب الذين ينتمون إ� مجموعة دين�ة خارج ال�ن�سة ال�ن

ي أ�ام عطلهم الدين�ة. �جب تقد�م طلب الحصول ع� اإلجازة لهذە األ�ام
 .ع� إجازة من المدرسة �ن
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 قیم مھمة في المدرسة النرویجیة

و�ج�ة إ� حقوق اإل�سان.  ي  و �ستند ق�م المدرسة ال�ن
ي كل ما �حدث �ن

امها �ن تعد حرمة كرامة اإل�سان ق�مة مهمة �جب اح�ت
 .المدرسة

 یجب أن یشعر جمیع الطالب باألمان والراحة في المدرسة 
 

ن أو  ام. �جب أال يتعرض أي طالب للتمي�ي المضا�قة بأي شكل من األشكال. �جب ع� المدرسة مقابلة الطالب بثقة واح�ت

ي المدرسة
ي حالة   عليهم جميع الطالب البد أن �شعروا باالنتماء ا� الفصل و المدرسة. جميع موظ�ن

التأ�د من أن التالم�ذ �ن

ي المدرسة �عرف 
ي المدرسة. إذا كان شخص بالغ �ن

أن الطالب يتعرض للتخ��ف أو المضا�قة أو غ�ي ذلك    -أو �عتقد  -ج�دة �ن

 ب عل�ه الق�ام بهذە اإلجراءات: ف�ج

ا ، إن أمكن.  •  التدخل ووقف االنتهاك فور�
 إخبار المدير •
ي ما حدث  •

 التحقيق �ن
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ي المدرسة ، فإن المدير مسؤول عن وضع خطة ووضع تداب�ي  

إذا أحس الطالب بأنهم ال �شعرون باألمان واإلطمئنان �ن

ي المدرسة. و 
 .من واجب المدرسة وضع  ما�س� برنامج للنشاطاتلضمان أن الطالب �شعر باألمان واإلطمئنان �ن

 

 النظام والسلوك 
 

و�ج�ة تعمل و لنظام والسلوك لالمدارس لديها قواعد  ي �جب ع� الطالب اتباعها. المدارس ال�ن النظام   ع� ترسيخ مبدأ الىت

ي البدا�ة مع الطالب    رأتالحوار. إذا  من خالل  والسلوك
المدرسة أن الطالب ال يتبع القواعد ، فسوف تتحدث المدرسة �ن

ي خرق القواعد بعد هذە المحادثة ، يتم االتصال بالوالدين 
  بح�ثما حدث ب و�خبارهمحول هذا األمر. إذا استمر الطالب �ن

ل. باإلضافة إ� ذلك ، �مكن أن �كون ل�ل فصل ق ونتحدثي ن ي الم�ن
الطالب  بالصف، بح�ث �قوم  واعد خاصةمع الطفل �ن

ا ب��شائها. توضح القواعد  بح�ث تتحقق االستفادة الفصل  الجو التعل��ي داخل �ة إدارةك�ف  المتفق عليها  والمعلم مع�

  قدر اإلمكان.  والراحة 
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 فرص متساویة للتعلم  لھم الحق في  جمیع الطالب
 

ا  ل�جب أن تمنح المدرسة  المسبقة.  ؤهالتهممتساو�ة للتعلم والتط��ر ، بغض النظر عن خلف�اتهم وم جميع الطالب فرص�

ي الحسبان أن التالم�ذ مختلفون و 
  باالستقرار واالنتماء ا �شعرو   أن تعمل من أن أجل أن عليها �جب أن تأخذ المدرسة �ن

ي التعلم  العمل�ة التعل�م�ة �جب أن توفر  لمدرسة و المجتمع. ل
طوال ح�اتهم. �جب أن �ساعد  للطالب المعرفة والرغبة �ن

 ع�:  المدرسة الطالب 

 تط��ر أنفسهم باعتبارهم ��ش .  •
ي جميع المواد الدراس�ة.  •

 رفع كفاءتهم �ن
 الشعور باالنتماء للمجتمع  •

 التعلیم المرن

. التالم�ذ مختلفون و�تعلمون بطرق مختلفة. لذلك �جب مع مستواهم ومؤهالتهم  ك�فيت   عل�ما مرنا �جب أن يتل�ت جميع التالم�ذ ت

 .أفضل وجه ممكنع�  أن توفر المدرسة التعل�م بط��قة تجعل جميع الطالب �ستف�دون من التدر�س 

 التعلیم الخاص

أو المدرسة �عتقدون أن الطالب   أول�اء األمور  التعل�م الخاص. إذا كان  ي 
نتائج   ع�  لال �حصبعض الطالب لديهم الحق �ن

نامج الدرا�ي تعل�م�ة كاف�ة ، �جب ع� المدرسة ت ثمر هذا اإلجراء  . إذا لم يمع مستواە تك�ف يلتلم�ذ وتوف�ي تعل�م ل عد�ل ال�ب

والنفس�ة ���ة  ال�ت والخدمة  المدرسة  تقوم  أن  مع (PPT) ، ف�جب  بتقي�م    بالتعاون  تداب�ي  الو�ي  إ�  �حتاج  الطالب  إذا كان 

ض مدر�ي ج�د. و�س� هذە التداب�ي اإلضاف�ة التعل�م الخاص. قد �كون التعل�م الخاص ، ع�  إضاف�ة للحصول ع� عر 

ا ألهداف أ�ضا    و �مكن أالخاصة ،  الوسائل    استعمال  بخالف بق�ة المجموعة ، أو   محددة  سب�ل المثال ، أن �عمل الطالب وفق�

ي من  
ي المدرسة (أثناء ا مدرس متخصصللطالب الحصول ع� دعم إضا�ن

ات �ن  .)الراحة  لتدر�س و / أو خالل ف�ت

 التعاون بین المدرسة والبیت 

كة   ي ينص قانون التعل�م ع� أن المدرسة وأول�اء األمور يتحملون مسؤول�ة مش�ت
ي المدارس اال  �ن

. المدرسة  ساس�ةالتعل�م �ن

ي و  ها واجبمن   ع� حدى. مدرسة  كل   ع� مستوىالتعاون مع أول�اء األمور. يتم التعاون ع� المستوى الوطىن
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 التعاون على المستوى الوطني 

ي الاألطفال  لألول�اء لجنة وطن�ة  دولةأ�شأت ال
المشورة والتوج�ه ل�ل  FUG . تقدم FUGاسمها   مدارس االبتدائ�ة والثان��ة�ن

حات  قدمت من أول�اء األمور والمدرسة.   ي    هذە اللجنة استشارات ومق�ت
ن المدرسة  األمور المتعلقة بالتعاكل  للسلطات �ن ون بني

 .ب�توال

 التعاون مع المدرسة

مع المدرسة وتقدم المشورة    لجنةتتعاون ال .(FAU) لجنة عمل الوالدین -اختیار لجنة عمل ب أولیاء األمور في المدرسة  قومی

 .للمدیر

تعاون  ی دراسیة واحدة و. یتم اختیار مسؤول التواصل لمدة سنة مسؤول التواصل لكل صففي معظم المدارس ، یتم اختیار 

نیابة عن جمیع أولیاء   ویطرح المواضیع المتعلقة بالصف تعامل مع المدرسةی  ذي الجھة ال ومع المعلمین. مسؤول التواصل ھ

 .األمور في الفصل

 التعاون داخل الصف
. معظمهم �عقدون اجتم ي بدا�ة العام الدرا�ي

ن للوالدين خالل �جب ع� جميع المدارس ترت�ب اجتماع أول�اء األمور �ن اعني

ي الفصل أو مع الفصول 
ن جميع أول�اء األمور �ن . تعد اجتماعات أول�اء األمور شائعة بني العام ، و�عضهم لد�ه اجتماعات أ���
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امجاألخرى. يتم تقد�م معلومات عن المدرسة والعام الدرا�ي و  ا تقد�م المعلومات    ال�ب ي اجتماعات أول�اء األمور. يتم أ�ض�
�ن

ي تحتاج إ� معرفتها بصفتك أحد الوالدينحول محتوى   .التعل�م المقدم واألش�اء األخرى المهمة الىت

ي اجتماعات الوالدين ، �مكن للوالدين التعرف ع� بعضهما البعض. 
خاصة  أمر مهم  ع� أول�اء التالم�ذ األخ��ن  التعرف�ن

ي أوقات الفراغ  س�كونون األطفال وأن
ي المدرسة أو �ن

 .معا ، سواء �ن

 

 التعاون من أجل طفلك

ةاآلباء واألمهات   ي   لهم أهم�ة كب�ي
ا �شكل ج�د من أجل  �ن تعل�م أطفالهم. من المهم أن تعمل المدرسة وأول�اء األمور مع�

ي المدرسة. �جب 
األول�اء وأ�ضا اجتماعات المتابعة  اجتماعات حضور أن تحرص ع�  أب أم أو ك  عل�كنجاح الطالب �ن

ا بالتعل�م المدر�ي لطفلك. من أجل أن تكون المدرسة قادرة ع� اإلعداد الج�د الخاصة بطفلك . من المهم أن تبدي اهتمام�

ور�ة حول طفلك تمدها بالمعلومات أن  كذلك  من المهمفلطفلك ،   .ال�ن

 ؟  بالتعلیم المدرسي لطفلك كتبدي اھتمامكیف 

 من خالل: طفلك. یمكنك ذلك مدرسةالقیام بھا إلظھار االھتمام ب كأب أو أمأشیاء یمكنك  ھناك عدة

 تحدث مع الطفل / الشباب عما فعلھ وتعلمھ في المدرسة أن ت •

 ینجز الطفل / الشباب واجباتھ المنزلیة  لكيص وقتًا صخأن ت •

 بیتن متاًحا لطفلك عند أداء الواجب المنزلي في ال وكأن ت •

 حضور المناسبات المدرسیةأن تحرص على   •

 .معلوماتعلى  الحصولوتصل بالمدرسة إذا كنت بحاجة إلى االستفسار عن شيء ما أو مناقشة شيء ما أو تقدیم أن ت •

. 
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 اجتماع المتابعة 
ن الطالب و   المتابعةمقابلة  إجتماع أو  ي هذا اللقاء. صف ومعلم ال ر األم  و�ي �ي لقاء بني

يتحدث الطالب وأول�اء األمور    �ن

ا   مستوىوالمعلم عن  ي المدرسة. الغرض من المقابلة هو معرفة ك�ف �مكن للمدرسة وأول�اء األمور العمل مع�
أداء الطالب �ن

ن التطور  ي لدعم وتحف�ي
ي هذە المقابلة واالجتما�ي للطالب. هدف مهم آخر  المعر�ن

 هو معرفة ك�ف �مكن للطالب العمل  �ن

 ل تط��ر قدراته حىت �حقق نتائج أحسن. بنفسه من أج

ي الطالب وأول�اء األمور بمعلم االتصال إلجراء مقابلة 
. تحدث إ� طفلك قبل  المتابعة�لت�ت ن ع� األقل كل عام درا�ي مرتني

. فكر ف�ما إذا كان لد�ك أي أسئلة حول المدرسة. من واجب المدرسة أن تب�ت ع� اتصال دائم بك بصفتك أحد  اللقاء 

 .خارج االجتماعات إذا لزم األمر  حىت   الدينالو 

ن أول�اء األمور والمعلم بدون   المقابلةإجراء   أ�ضا  �مكن  .طفالاأل حضور بني

 واجب سریة المعلومات 

ي المدرسة
ي أنهم ال �ستط�عون تقد�م معلومات لآلخ��ن حول األش�اء  عل�ه  كل شخص �عمل �ن واجب ال��ة. هذا �عىن

ي    .خالل الوظ�فة. خرق واجب ال��ة �عاقب عل�ه  من عنك أو عن أطفالك �عرفونها الشخص�ة الىت
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 :هناك استثناءان لهذە القاعدة

ي من خارج المدرسة ،   .1
  تك بح�ث تقوم المدرسةموافق ك إعطاءف�مكنإذا كان طفلك بحاجة إ� مساعدة أو دعم إضا�ن

ي ستقدم  للجهة/ الجهاتتقد�م المعلومات الالزمة ب ي أنك �سمح للمدرسة ب�خبار للمساعدة الىت طفل. إعطاء الموافقة �عىن

ن ع� ما �مكن أن �قال. هذە الموافقة محدودة  اناآلخ��ن. أنت والمدرسة تتفق ي أي وقت بزمن معني
 .و�مكنك سحبها �ن

ي خطر التعرض لألذى بط��قة ما ، فإن   . إذا كان 2
لدى المدرسة سبب لالعتقاد بأن أحد األطفال قد تم إهماله أو أنه �ن

ي المدرسة ملزمون ب�بالغ مصلحة رعا�ة الطفل. 
 موظ�ن

 مترجم

ن    تواصل ج�د  �كون هناك من المهم أن ي بعض األح�ان قد تكون  بني
المدرسة وأول�اء األمور وأن �فهموا بعضهم البعض. �ن

جم. �مكن ل�ل من المدرسة  جم فوري. إذا   واألول�اءهناك حاجة إ� م�ت ، ع�   ذلك حاجة إ� ال دعت طلب استخدام م�ت

ي اجتماع األ
جم ار المدرسة مقدما ب، �جب عل�ك إخ ول�اءسب�ل المثال �ن ي م�ت

ي عليها طلب ودفع   �ي  درسةالم . برغبتك �ن الىت

جم جم الفوري. الم�ت م  الم�ت ن جم فوريب مل�ت  .واجب ال��ة. ال �جوز استخدام األطفال كم�ت

 المنھاج الدراسي 
التعل�م التعل�م  قانون  ي المدارس اال   هو الذي ينظم 

، والمنه  ساس�ة�ن التعل�م.    الدرا�ي هو الذي ينظم  جا والثان��ة  محتوى 

 الدراس�ة.  ومناهج خاصة بالمواد ، من قسم عام   الدرا�ي  يتكون المنهاج

 القسم العام من المنھاج الدراسي
ي �جب أن ا يوضح الجزء العام من المنه  ي تحكم العمل�ة التعل�م�ةج الق�م والمبادئ الىت

. هذا ينطبق ع� جميع التعل�م �ن

 .والثان��ة ساس�ةالمدارس اال 

ي أن تتاح الفرصة للطالب لتط��ر الو�ي ا �شدد الجزء العام من المنه 
التفك�ي  ع� قدرة ال ، و  ةالبيئ�بأهم�ة   ج ع� أنه ينب�ن

. سوف يتعلم الطالب أ�ضا  ي
 .ممارسة عمل�ةك   الد�مقراط�ةما معىن  النقدي والو�ي األخال�ت

 
�
ي تعلمهم وأن �كونوا قادر�ن ع� استخدام ما  دائم المعرفة وال و�شكل سوف �طور التالم�ذ تدر�ج�ا

فهم. �جب أن يتأملوا �ن

ي س�اقات مختلفة. �جب أن يتدرب التالم�ذ ع� ص�اغة األسئلة و��جاد اإلجابات 
سواء بمفردهم أو مع اآلخ��ن.  -تعلموە �ن

 واالستكشاف مهم.  البتكار ا�جب أن يتعلم الطالب ك�ف�ة التعلم. التعاون واالبتكار واإلبداع ، والحكم والتفك�ي ،  
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 المنھاج الدراسي للمواد المدرسیة
ي مختلف الالمدرس�ة  وضح مناهج المواد ي

. كل مدرسة تقرر ك�ف�ة عمل الطالب  مراحلما �جب أن يتعلمه الطالب �ن

 .جا لتحقيق أهداف المنه

  التقییم
علیما  التلمیذ ت لكي یتلقىالسنة الدراسیة األولى. ھذه التقییمات مھمة   بدایة منمن معلمیھم  مرحلي تقییم على  التالمیذ یحصل

 مرحليتقییم ال الساعد الطالب أیًضا في فھم ما یمكنھ فعلھ للتعلم بأفضل طریقة ممكنة. یتم تقدیم سی. التقییم یتناسب مع مستواه

 . وخطیاً للطالبالسلوك على مدار العام ویمكن تقدیم التقییم شفھیاً كذلك   لمواد والنظام ول

بدون عالمات.  وأمع  افي المدرسة االبتدائیة ، ال یحصل الطالب على درجات. في المدرسة الثانویة ، یتلقى الطالب تقییم 

أفضل درجة. یجب على جمیع الطالب تقییم عملھم وتطورھم وكفاءتھم  يھ  6على أن عالمة ،   6-1مقیاس الدرجات ھو 

 .م الذاتيالخاصة. وھذا ما یسمى التقیی 
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 لغتھم األم غیر النرویجیة   الذینالتالمیذ 
یمكنھم من اكتساب قدر كاف من  لغوي خاص  دریسیحق للتالمیذ الذین لدیھم لغة أم غیر النرویجیة أو سامي الحصول على ت

ثالثة   أحد  اللغوي الخاص یس. یمكن أن یكون التدر العادي  المنتظم في الفصل یسمتابعة التدرمما یتیح لھم النرویجیة    اللغة

 :أشیاء

ي منفصل  • و�ج�ة -تدر�س نرو��ب  ساعات خاصة لتعلم اللغة ال�ن
ي اللغة  •

ي اللغة األم لفهم المواضيع ومحتوى المواد.   -تدر�س ثنائئ
 �مكن للطالب الحصول ع� مساعدة �ن

 �مكن تعل�م التلم�ذ اللغة األم  -تدر�س اللغة األم  •
لتحدید ما إذا كان یحق لھ / لھا الحصول على   ، لتلمیذلالنرویجیة  للغة  يلمعرفا القیام باختبار المستوى  یجب على المدرسة 

لغوي خاص ، یتم اتخاذ قرار واحد بشأن محتوى   سإلى أن للطالب الحق في تدری االختبار لغوي خاص. إذا خلص  ستدری 

 .تك أحد الوالدین االستئناف ضد ھذا القراراللغوي الخاص. یحق لك بصف سونطاق التدری

 

 تدریس منفصل للغة النرویجیة 
 

و�ــــج و  ي ال�ن
و�ج�ة الحصول ع� ساعات خاصة بهم لتعلم الذين ال �ستط�عون  �مكن للطالب الجدد �ن التحدث باللغة ال�ن

و�ج�ة. هناك منهج منفصل لهذا الغرض  و�ج�ة ،    �ساعدهم ع� معرفة اللغة ال�ن حىت يتمكنوا من  الم��د من اللغة ال�ن

ي  
. الهدف من التدر� متابعة التعل�م �ن ي

ي الخاص هو أن يتعلم   سالفصل الدرا�ي العادي، مع بعض الدعم اإلضا�ن و��ب ال�ن

ي ليتمكن من متابعة التدر�
و�ج�ة بما �ك�ن  ،  سالطالب ال�ن

ً
ا ط��� . قد �ستغرق األمر وقت� ي

ي الفصل دون دعم إضا�ن
ا  �ن وغالب�

ي جميع المواد
و�ج�ة �ن و�ج�ة لالستفادة ال�املة من تدر�س اللغة ال�ن ي من اللغة ال�ن

 .عدة سنوات ، لتعلم ما �ك�ن

 للمواد المدرسیة ثنائي اللغة سالتدری
وري  ا مواصلة تعلم المواد. ثم قد �كون من ال�ن و�ج�ة ، �جب عل�ه أ�ض� ي نفس الوقت الذي يتعلم ف�ه الطالب اللغة ال�ن

�ن

ي اللغة ع� ما �جب أن  
ي اللغة األم لفهم الموضوعات. يتعاون مدرس المادة والمدرس ثنائئ

للطالب الحصول ع� مساعدة �ن

ي اللغة  ستدر�ال يتعلمه الطالب باللغة األم. وهذا ما �س�
ي أن التلم�ذ قد  للمواد الدراس�ةثنائئ تدرب ع� المواد  ي، مما �عىن

ي التدر� 
. إذا لزم األمر ، للطالب الحق �ن ن ن  سبلغتني  .بلغتني
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 التدریس باللغة األم
التلم�ذ ع�   قد �ساعد األم. هذا  ةاللغة األم ، والهدف هو معرفة الم��د من لغ  باستعمال  سالتدر� هو   اللغة األمبتعل�م ال

و�ج�ة. �جب ع� المدرسة تقي�م ما إذا كان الطالب �حتاج إ� التدر� اللغة األم. إذا وجدت المدرسة أن  ب  ستعلم اللغة ال�ن

ي التعل�م باللغة األم
ي حاجة إليها ، فإن للطالب الحق �ن

 .الطالب �ن

 مھیدي للطالب الذین وصلوا حدیثًاعرض ت
و�ج�ة   عاشوا قد يتم تقد�م عرض تمه�دي خاص للطالب الذين  ة حىت يتمكنوا من تعلم اللغة ال�ن ة قص�ي و�ــــج لف�ت ي ال�ن

�ن

ي مجموعاتهم أو فصولهم أو 
ا �ن ي الفصل العادي. �مكن للبلد�ة تنظ�م عروض تمه�د�ة للطالب الوافدين حديث�

قبل البدء �ن

ي الفصل العادي إذا  �حققون نتائجاخت�اري، ل�ن ال�ث�ي من الطالب   هو  تمه�ديالعرض ال بولقمدارسهم. 
استفادوا  أفضل �ن

ي الدورات التمه�د�ة   سالتدر�  ركز تمه�دي. �جب أن يال  عرضمن ال أو�ً 
 .ج�دةالتعل�م�ة  البيئة الو  ع� االندماج�ن
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 التدریس خارج قاعة الصف 
ي جميع المراحل ، من الشائع أن �قوم الطالب برحالت وز�ارة المتاحف وأ�شطة مختلفة 

. هذا تعل�م   خارج�ن الفصل الدرا�ي

ي المدرسة وحضور 
 .إلزا�ي  ەمماثل لما �حدث �ن

ي العد�د من المدارس ، من الشائع أن �سافر الطالب إ� 
. الهدف من  و�قضون ل�ا�ي مع بعضع� مدار عدة أ�ام  مخ�مات�ن

. ال�المدرس المخ�ماتإقامة  ي تنظمها المدرسة مجان�ة.   رحالتة هو تق��ة الطالب ع� الصع�دين األ�اد��ي واالجتما�ي الىت

للحصول ع� م��د من   صفتحدث إ� مدرس ال�مكنك المدرسة، فال  المخ�مات أو  رحالتإذا كنت تتساءل عن ال

ي المخ�ملرحلة أو اإلقامة  لتخط�ط الالمعلومات حول 
 .�ن

ا ع� التدر� س المرنمبدأ التدر� . من األهم�ة بمكان أن �شارك جميع الطالب  سينطبق أ�ض�  ، وأن  خارج الفصل الدرا�ي

ة لل للتدر�س طرق مختلفة ع� الطالب  عرفيت ي الفصل. إذا كان هناك   ةاالجتماع� عالقة، وهذە الرحالت لها أهم�ة كب�ي
�ن

ي هذە األ�شطةال  ما �جعل من الصعب ع� طفلك سبب
ت�بل صفمع مدرس ال عل�ك أن تتواصل  ، ف مشاركة �ن بدائل    �ت

 .لطفلك أخرى



Informasjon om grunnskolen – arabisk 

14 
 

 

 الواجب المنزلي 
�ي   ستلمأن � طب��ي من ال  ن ل بعد المدرسة. عادًة ما �كون الواجب الم�ن ن ي الم�ن

ي �جب عليهم الق�ام بها �ن الطالب المهام الىت

ي المدرسة وع� الطالب التدرب 
ا تم إ�ماله بالفعل �ن ل. عل�ه موضوع� ن ي الم�ن

ئ �ن  واجبات أطفالهم الوالدين يتابع  أن رائع  شىي

ا  ا بد��و   بها. اهتمام�

ي الواجبات مساعدة عروضا لجميع المدارس تقدم 
ل�ة. و التالم�ذ �ن ن تختلف من مدرسة إ� أخرى ح�ث   هذە العروضالم�ن

ي الواجبات يتم تقد�م  المساعدة
ل�ة  �ن ن ي بعض البلد�ات ، تقدم،  بحسب المراحل  والصفوف  الم�ن

جمع�ات  ال بعض  �ن

ي الواجبات مساعدة لل التطوع�ة عروضا 
ل�ة. �مكنك�ن ن  .أن �سأل المدرسة عن ن�ع العروض المتاحة الم�ن

 أوقات الفراغ للطالب 
 

ا   وناألطفال والشباب يتعلم ي المدرسة ، و أ�ض�
ي أوقات فراغهم. يتعلمون  �ن

 �ن
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 األنشطة المدرسیة قبل و بعد الدوام المدرسي
.. برنامج األ�شطة المدرس�ة قبل و بعد الدوام 4-1 الصف  للتالم�ذ من  ةالمدرس� �شطة لأل  برنامججميع المدارس لديها 

اف والرعا�ة و ا يتضمن هو عرض  المدر�ي  فيه�ة قبل و�عد المدرسة. نظام األ�شطة المدرس�ة قبل وكذلك  إل�ش األ�شطة ال�ت

ي   و بعد الدوام المدر�ي 
ا �ن ي   كلل�س مجان��

 .البلد�ات ، ل�ن بعض البلد�ات لديها عرض مجائن

 الترفیھیةاألنشطة 
ي أ�شطة ترفيه�ة منظمة وهذا 

أن يوفر ال�ث�ي من التعلم. إذا كان لزمالء   من شأنه�شارك العد�د من األطفال والشباب �ن

كة ، فقد �كون من السهل تك��ن صداقات و�مكن أن   ي تهيئة ظروف اجتماع�ة  ذلك  ساعد �المدرسة اهتمامات مش�ت
�ن

ا  ول�اءج�دة للطالب. �لعب األ ا دور� ي  أ�ض�
ا ما يتعاون األول�اء �ن فيه�ة ألطفالهم. غالب� ي األ�شطة ال�ت

ا �ن األطفال   توص�ل مهم�

ي األ   أما�نمن و�� والشباب  
األول�اء بالتدر�ب أو المساهمة بطرق  المختلفة. �قوم العد�د من  �شطةالتدر�ب والمشاركة �ن

ي مجاالت عدة أخرى 
فيه�ة. �ن ي األ�شطة ال�ت

التحدث مع أول�اء األمور اآلخ��ن حول    مف�د من ال�شارك بها أطفالهم �ن

فيه�ة الخاصة بك كو ا �ي األ�شطة ال�ت ن أ�ض� ي أوقات فراغهمب  ع� اطالع. ال�ث�ي من المعلمني
 .ما �فعله الطالب �ن

 احتفاالت عید المیالد
ء عادي توج�ه  ي

قد تكون  األطفال  بعضعند التحاق األطفال بالمدارس االبتدائ�ة.   ةحتفال بع�د الم�الد. خاصلإل   دعوة  �ش

ي   عادات أخرىلديهم أو  من بعض األطعمة حساس�ةعندهم 
حضور هذە االحتفاالت. عليهم جعل من الصعب �األ�ل قد  �ن

ي اآلخ��ن  األول�اء  األفضل التحدث مع   موعد قبل   ذلكلسبب أو آلخر و  ناولها ال �ستطيع طفلك ت و�خبارهم باألطعمة الىت

ة للشخص الذي �حتفل بع�د م�الد طب��ي احتفاالت ع�د الم�الد. من ال . قد �كون من الج�د التحدث  ەإحضار هد�ة صغ�ي

ي اجتماع الوالدين. من المهم أن 
ي   مال يتعن أع�اد الم�الد واالتفاق ع� حجم الهدا�ا �ن

ي المشاركة �ن
إقصاء أي أحد �ن

 .االحتفاالت
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 والتكوین المستمر التوجیھ 

 الحق في التوجیھ االجتماعي
ي تط��ر 

ي التنم�ة الشخص�ة واالجتماع�ة للتالم�ذ و�ن
ي الم هم�جب أن �ساهم المدرسة �ن

�وي   توج�ه . الدرا�ي وال عر�ن ال�ت

ي  
تهماالجتما�ي س�ساعد التالم�ذ �ن . سوف �ساعد الطالب الذين �عانون من مشا�ل شخص�ة أو اجتماع�ة �ةالمدرس مس�ي

ي المدرسةمما عاطف�ة  أو 
 .قد �كون لها تأث�ي ع� تعل�م التالم�ذ والظروف االجتماع�ة �ن

ي �
ا الحصول  الالزمة المساعدة من تقد�م لمدرسةا وح�ها قد تمكن المشكالت   شخ�صالمساعدة �ن . �مكن للطالب أ�ض�

ي العثور ع�لع� المساعدة خارج المدرسة. �مكن ل
المناسبة   المؤسسات أو الهيئات مستشار االجتما�ي المساعدة �ن

 .واالتصال بها
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 والمھني  علیميالتوجیھ الت

و�د التال   عداد�ة�قوم مستشارو المدرسة اإل  ن التوج�ه اخت�ارە.    بمعلومات عن ن�ع التعل�م الثانوي الذي �مكن للتلم�ذ  ول�اءم�ذ واألب�ت

ي  أن �منح الطالب رؤ�ة ذات�ة و���د   من شأنه. هذا م هتماماته أ�ضا او  قدراتهم الطالب ع� إدراك ق�مهم و  هو لمساعدة  التعل��ي والمهىن

ي   من قدرته ع� اتخاذ خ�ارات تعل�م�ة ومهن�ة ج�دة. �جب ع� المستشار�ن مساعدة الطالب ع� تقي�م عواقب الخ�ارات الىت

ي قد تؤثر ع�  الخ�ارات الخاطئة تجنبيتخذونها و   .هم أو مهن   استهم در  الىت

 المتعلقة ب:   �جب تزو�د الطالب بالمعلومات واإلرشادات

 اخت�ار المهن •

و�ــــج و المتاحة الفرص التعل�م�ة • ي ال�ن
ي �ن

 بلدان أخرى�ن

 سوق العمل وطن�ا ودول�ا  •

 استخدام أدوات التوج�ه المختلفة •

 االنتقال إ� المدرسة الثان��ة 

ي التعل�م ال  عداد�ة لهم الذين أتموا المرحلة اال  التالم�ذ 
ن أن طالب الصف العا�ش  . ثانوي الحق �ن ي حني

بطلب  ا يتقدمو  �مكنهم أن�ن

ي المدارس .للحصول ع� التعل�م الثانوي 
ي نها�ة السنة اإلعداد�ة إ� م��د من التعل�م �ن

و�ــــج �ن قد �حتاج التالم�ذ الذين �أتون إ� ال�ن

ي المدرسة االقبل بدء الت  ساس�ةاال 
ي أما�ن أخرى ، �مكن للطالب  ساس�ةعل�م الثانوي. تقدم بعض البلد�ات سنة إضاف�ة �ن

الدراسة . �ن

ي 
ن أو  ساس�ة من خالل برنامجالمدرسة اال �ن ي العد�د من األما�ن ، هناك ما �س� من خالل للبالغني

ي مدرسة ثان��ة. �ن
دورة تمه�د�ة �ن

ي المدرسة الثان��ة.  سا�ي م��د من التعل�م اال ح�ث يتل�ت الشباب ال المركبةفصول الب
 �ن
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