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 كلمة مقدما

  دیوكدونك. في ھذا الدلیل سوف تجد معلومات  وھي الشركة التابعة لمدرسة برید ديبلومبرغ، ھذا ھو دلیل المدرسة من
   بھا.العام الدراسي والقواعد واالتفاقات التي قمنا لھذا خططأیضا سوف تجد التعلیم مدرستنا. تشكیلنا حول كیفیة 

   أحدث المعلومات. ي معكتاب مرجعي عمل رأ ھودلیل سكو  وھذاآلباء األطفال الذین ھم بالفعل على بلومبرغ،
 

تقدم مدرستنا التعلیم لألطفال الذین انتقلوا مؤخرا إلى ھولندا ولیس لدیھم ما یكفي أو غیر كاف من الماجستیر في اللغة  
ھي أیضا موضع ترحیب في   NT2الھولندیة. األطفال الذین لغتھم المنزلیة لیست الھولندیة والذین یستفیدون من التعلیم 

   بلومبرغ. 
  بدوام كامل. NT2ـ أطفالنا في دروس التحویل ل

 
باسم الفریق، أدعوكم بحرارة إلى عقد اجتماع تمھیدي وجولة في المدرسة التي نفخر بھا. بعد كل شيء ، والسمع ورؤیة 

 تعطي صورة أكثر اكتماال لما ھو بلومبرغ ویرید أن یكون.  
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 1الفصل 

 دي بلومبرغ أساسیةمدرسة أن تجتمع لفترة وجیزة  في ھذا الفصل یمكنك

 
 تقع مدرسة 1.1

(االبتدائیة) في   واثنین من المدارس الخاصة  نظامیةابتدائیة   مدارس  مع ثالث جنبا إلى جنب  ,بلومبرغ،دياألساس المدرسي
والمنطقة المحیطة بھا، الذین  طفال من نیمیغن لجمیع األ عامة مدرسة  بلومبرغ ھي Nijmegen.Deفي   منطقة لیندنھولت،

یمكن إعطاء  لذلك  انتقلوا مؤخرا إلى ھولندا وال یعرفون حتى اآلن أو ال یعرفون اللغة الھولندیة. المجموعات صغیرة نسبیا،
 . wordenكان  gegeven للطالب الفردیة.toالكثیر  

العام الدراسي،    أكیل) ھذاما یسمى بفاتین (شأطفالنا في 
  مع ثمانيبدأنا  تماما مثل العام الدراسي الماضي،

   مجموعات.
 The    أطفال الفصول التحول جنبا إلى جنب مع فریق

  تأكد من أن مدرستنا ھي مكان لطیف للعمل.
Dجزء من شبكة من المرافق لھو  ه بلومبرغK   

kinderen ،یعمل  معالمدرسة كنقطة محوریة.واألسرة
غ مع مختلف المنظمات: مرحلة ما قبل دي بلومبر

بینو)، ومدرسة برید دي  PSZالمدرسة (بما في ذلك 
   Activiteitenplein Interackerلیندینھویف، و

(لألطفال الذین یعیشون في منطقة 
وفریق  )، JGZوالرعایة الصحیة للشباب (لیندینھولت)،

وبسبب   وفریق إدارة الحي.  الجناح االجتماعي 
أیضاً مع  نعمل لمستھدفة،ا  مجموعتنا

Vluchtelenwerk Nederland (VVN)  اللجوءومع مركز  )AZC (.ترى:   في نیمیغن أوستBloemberg  لھ معنى
   قیمة لألطفال عن قرب وبالنسبة لألطفال من جمیع أنحاء

والمواطنة   االجتماعیة والعاطفیة    بالتنمیةاالھتمام تعلیم اللغة، والكثیر من كنجمةعلىشكلالعالم. ھذا ھو على وجھ الخصوص
 نحن كفریق مدرسة نذھب لذلك، ھل ستأتي معنا؟  النشطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

ل. ماذا یمكننا أن نقدم لكم، ماذا نرید أن نحقق مع طالبنا، كیف   Bloembergفي ھذا الفصل سوف تقرأ ما یرمز 
 نتعامل مع طالبنا ومعك كأولیاء أمور؟

 

 مھمة 2.1
  (أكثر) اللغة! 'معا   المدرسة ھي:

اللغات والكثیر من االھتمام بالتنمیة  منقویة    لألطفال والكبار من خالل التركیز على مجموعة فرص النمومنالحد ونركز معا على
فیھ  أكثر تواصال.    یعیشون  الذي  andوالحي ، حتى یتمكن األطفال من النمو ویصبحاآلباء واألمھات والعاطفیة االجتماعیة 

connected . 

مختلفة؛ ویجد الجمیع مكاناً    من دیاناتأنھناك تالمیذأمور أخرى، بلوبیرغ مدرسة عامة. والتعلیم العام یعني، من بین 2.2
معنا ومحترمین في معتقداتھم. مدرستنا تعارض أي شكل من أشكال التمییز السلبي فیما یتعلق باإلیمان، األصل، التوجھ،  

   .girlصبیا أو فتاة.   احتیاجات الدعم، وما إذا كنت 
تصادیین، فقد وضعنا مجموعة الدروس الخاصة  وألن مجموعتنا المستھدفة تتطلب أیضاً طریقة محددة لكبار المسئولین االق
واالحترام والتسامح والتعاطف (مع األخذ في  بنا، مع التركیز على احتیاجات أطفالنا.

لدینا دروًسا لتعلم المھارات  SEOأجزاء ھامة. تتضمن طریقة االعتبار آخر) ھی
   زم.باالھتمام الالالعامة   the  تحظى الخدماتكما الشخصیة واالجتماعیة. 

باإلضافة إلى ما قبل الحیاة والقیام، تنعكس فصول المواطنة النشطة في تعلیمنا  
 المواضیعي ("العالم الكامل للكلمات").

 الرؤیة والمناخ التعلیمي 2.3
في رؤیتنا، ونحن نبین كیف نرید أن نشكل تعلیمنا. ونحن ننظر إلى تصمیم التعلیم،  

والعائدات من التعلیم، والمناخ المدرسي ودورنا في المجتمع. وكما سبق وصفھ، فإن  
بلومبرغ مفتوح لجمیع األطفال، بغض النظر عن خلفیتھم الفلسفیة أو أصلھم. للحصول  

ونحن نستثمر في العالقة مع الطفل وكفاءة واستقالل  على أقصى استفادة من كل طفل، 
كل طفل. نحن نقدم التعلیم المصمم خصیصاً ونخلق بیئة تعلیمیة قویة وملیئة بالتحدیات.  

   ویمكن مالحظة ذلك في المدرسة، من بین أمور أخرى، في كسر الفصول الدراسیة
  في المدرسة وحولھا.الزوار من الخارج یذكرون السالم والجو  والتعلم التعاوني. 

وبناء على األمن والثقة، نقدم لألطفال بیئة تعلیمیة وعیشیة دافئة وآمنة ومحفزة، حیث نعلم األطفال المعرفة والمھارات في  
  والحركیة.المجاالت االجتماعیة والعاطفیة والمعرفیة والسكنیة

 كل طفل لھ الحق في السعادة!   

أن یكون منفتًحا على بعضنا البعض  المرء،  "لطف" في(   )((تعلم))   الكمار  أن نقبل مھم:  بعضنا البعض  احترامنحن نجد أن 
یساھم في   Bloemberg والتضامن. التسامح من إلى اآلخر یخلق جًوا  یستمع وأن

تطویر طفلك إلى مستقلة، مسؤولة، االجتماعیة وإیجابیة التفكیر مواطن في  
تعلیمیة. الموظفین منظمة   أیضا  دي بلومبرغ ھي (المواطنة النشطة).  مجتمعنا

على ھذه الخطوة، لدیھا موقف فضولي وفضولي، مفتوحة لردود الفعل من 
مھاراتھم الخاصة في مصلحة المنظمة الزمالء واآلباء واألمھات، وتطویر 

وأولیاء األمور   schoolتعلیمنا: مكانة مركزیة في  وقادرة على التفكیر الذاتي. الشراكة بین المدرسة وأولیاء األمور تحتل
 our  طفلنا..  من  والتنمیة  النمو   honoringاألساس لتكریم  SAMEN معا توفیر



 

 

 

 الفصل الثالث 

كیف تبدو المدرسة؟ في ھذا الفصل یمكنك قراءة المنظمة التي نقع تحت، الذي ھو مدیر بلومبرغ والمعلمین الذین، 
تسجیل أطفالك في   ھناك طریقة لوصف كیف یمكنكخمسة أیام في األسبوع، ھي المسؤولة عن رعایة وتعلیم طفلك. 

 موضع ترحیب!   ھم  مدرستنا: 

 
3.1 

مدرسة ابتدائیة من نیمیغن وھیومین، تحت مؤسسة كونكسوس. یقع مكتب   30 تتزامن منظمة مدرسة برود دي بلومبرغ مع
 Panovenlaan 16525 DZ Nijmegen � 024-3733960مجلس اإلدارة في: 

 
 

www.conexus.nu 

ھي المسؤولة عن جمیع التطورات في  Deforchaux. Zijإیریس كوكوسكي  من مدرسة برید دي بلومبرغ ھو  ctorدیر 
الجمعة؛ وعادة في  إلى من االثنین  تعمل إیریس تلمیذ إلى مبنىالمدرسة.المجال التعلیمي وكل شيء حول بلومبرغ، من

   المدرسة، وأحیانا من المنزل.
   ین في األسبوع في مدارس أخرى للدعم.إیریس كوكوسكي دیفورشو ھي أیضا مستشارة المتدرب؛ وھي تقضي یوم

مدیر/مشرف منsیتكون فریق بلومبیرغالتالمیذ وتوجھ المعلمین بأسئلة الدعم. تطورات جمیع      تتابع  وترافقھا مع المعلمین،
البدائل الطویلة األجل، ومساعدین  من  معلمین دائمین، واثنین  وعشرة داخلیین في التدریب،  ومشرفین    داخلي،

من    فریق سیتم دعم   وعالوة على ذلك، وواباء.   إداریة،وقوةواالتصاالت،للتدریس،وموظف في مجال تكنولوجیا المعلومات
 . حركة المعلم التجارة المعلملمعلمبلومبرغ یوم الثالثاء من قبال

http://www.conexus.nu/


 مجموعات ما قبل المدرسة دي 3.2
مجموعات ریاض األطفال من   بینو ما قبل القراءة ومع    لى جنب معجنبا إ  أوكسث  بلومبرغ

ومن األھداف الھامة الحد من العجز في نمو اللغة لدى  . Lindenhoeve مدرسة برید دي 
سنوات أو منع حدوثھ. على أساس سنوي، لدینا  6األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین سنتین و

  .goalرئیسي.ة كھدفأربعة مواضیع مشتركة، مع تطویر اللغ
 peuterspeelzaalإیالء االھتمام لخطوط التعلم المستمر من أیضا   نكون سوف   ھذا العام

   .  .2إلى المجموعة  
 ھو حول التعلم خطوط اللغة والحساب والتنمیة االجتماعیة والعاطفیة والمھارات الحركیة.

 مجموعات  3.3
التركیز في  الطبقات التبدیل.   كل،grأوبین   برغبیرغ لدیھا ثمانیةتشول دي بلوقواعد من 

بعد كل شيء ، ) ،NT2( اللغة الھولندیة كلغة ثانیة   تطویر   the  جمیع المجموعات ھو على
 قویة ، ولكن أیضا bloembergتعلیم اللغة على  (التعلم).دوًرا في جمیع المجاالت  اللغة تلعب

فیل  (التنمیة االجتماعیة والعاطفیة). إیالء لمواضیع أخرى مثل الحساب وكبار المسئولین االقتصادیینالكثیر من االھتمام ھو 
aandacht besteed. في   في ھذا العام الدراسي، ساسا، معلمنا لتعلیم الحركة، یوجھ المعلمین مرة أخرى بالتعلم المتحرك 

  المجموعات.
تالمیذ وفقا لطریقة فیرھالن وفان دن نولتف: "مع الكلمات في الطقس". من في جمیع المجموعات، یتم توسیع مفردات ال

خالل تقدیم مجموعات الكلمات ، باستخدام الصور والصور والقصص واألغاني والمواد الخرسانیة ، تزداد مفردات طالبنا  
   ".LOGO 3000لكلمات" و "نحن نعمل موضوعیا على أساس "العالم الكامل ل  ، مما یزید أیًضا من فرصھم في المجتمع. 

ومع المعلمین ، ویتم   واللعب ، وتبادل ، واكتساب الخبرة في التعامل مع بعضھم البعض ،یتعلم األطفال مع بعضھم البعض 
 ً   3ن یتم استخدام المجموعات من KIJK!. Iمن خالل توجیھھم في حل المشاكل. تطویر مرحلة ما قبل المدرسة ینتقل رقمیا

 یتم استجواب التالمیذ أیضا .OPPأنا جعلتمن8إلى 
   لشعورھم باألمان واالرتیاح، من خالل االستبیانات التي وافقت علیھا مفتشیة التعلیم. 

یبدأ األطفال   بالنسبة لصفوف التبدیل، ھناك تقویم اختبار مخصص یمكنھ تتبع تطور الطالب.  ومن المھم بشكل خاص أن
  الجدیدة. ئتھم في بی  المنزلفي الشعور بأنھم في  أوالً 

Alle  لدیھا اسم    الطبقات التبدیلbiotope . ًعند تصنیف المجموعات، ال نأخذ في االعتبار عمر الطالب فحسب، بل أیضا
 التطور البدني واالجتماعي والعاطفي. من ھناك, التوزیع تقریبا من شابّة إلى قدیمة: 

 قبل فلیندرفالي  •
 دي بیفیربورخت  •
 غابة وسبر •
 خلیة النحل  •
 الشعاب المرجانیة •
 غابة الباندا  •
 nrotsبواسطة بینغو  •
 الحفرة فوكس •

غالباً ما یحدث أن تكون المجموعة األكثر مالءمة ممتلئة، عندما یتم تسجیل طالب جدید. یمكننا بعد ذلك أن نقرر وضع  
 الطالب الجدید مؤقتًا في مجموعة أخرى مناسبة. 

إذا   تلمیذاً كحد أقصى في مجموعة ما 17تلمیذا. وفي حاالت استثنائیة، قد یكون ھناك  15في صف التبدیل ھناك مساحة ل 
 إال إذا كان یجوز وضع التلمیذ الثامن عشر eكان من المتوقع تدفق تلمیذین على األقل إلى الخارج في غضون ستة أسابیع. وال

 إذا كان ھناك العدید من التطبیقات التي قائمة    مساحة كافیة. األسرة في مجموعات توجد فیھا ثلثيمن الممكن وضع 
  موعة جدیدة.االنتظار وشیك، سیتم بدء تشغیل مج

 
 التبدیل فئات  3.4

اآلنسة أنمیك (ما دي  ).  Wed-Do-Friماریك (ما دي) واآلنسة خواكینا ( اآلنسة   التعلیم من  أطفال الوادي الفراشة ویتلقى 
     بیفر.قلعة   حضانة أخرى:مجموعة ماریك (دو فري) لدیھما   واآلنسةوو)

؛ فاألھداف ھي  1/2 مجموعة عادیة  aبرنامج   ال یختلف البرنامج المخصص لمرحلة ما قبل المدرسة في صف التحویل عن 
في المفردات   یتم إیالء االھتمام للغة والتوسع على مدار الیوم،. NT2نفسھا، ولكن التركیز ینصب على تقدیم التعلیم في 



   (توصیل الكلمة إلى الكائن). یتم استخدام التسمیة غالباً  الھولندیة. 
 Valeska وملكة جمال     الجمعة)-القیام بھ -نحن  -الثالثاء( Jolandaملكة جمال   من درسریحصل على غابة واسبر

   5 ھناك أطفال في الفئة العمریة من (االثنین). في غابة الراكون
(ما دي وو)   اآلنسة غیردي   of  خلیة نحل في سنوات. 7 إلى

 6  بینالذین تتراوح أعمارھم(دو فري) ھناك الذقن إلین ال  جم وملكة 
  Annetمن ملكة جمال   الشعاب المرجانیة  في  سنوات،  8إلى 

(مون إلى الجمعة) األطفال ھم فقط أقدم قلیال، ولكن أصغر سنا من 
)  VRكریستیل (ما دو الباندا  من ملكة جمال   غابة  األطفال من 

     .وملكة جمال سیلین (دي وو)
 -(دي  آدري والسید(ما)  للسیدة میكي  of  صخرة البطریق وفي

  11سنوات و  9فري) تتراوح األعمار بین  -دي  -دي  -دبلیو 
واآلنسة فالیسكا    فري)  -(ما دي دو السید توماس  سنة، ومع

)Wed(  التالمیذ: ھما األكبر سنا  فوسینھول  في)12إلى  10  
على مستویات مختلفة ؛  سنة). في جمیع فصول التبدیل ، یتم العمل

  الطالب في مجموعة المستوى خالل فئة
  ).).groepsdoorbrekendbreaking(مجموعةالریاضیات

"تعلیمات مصممة خصیًصا"؛ ویعملون ساعة واحدة في  یتلقون
   ھم بشكل وثیق.الیوم في مجموعة الحساب التي تتطابق مع مستوا

 الفریق من [برید] مدرسة دي  الفریق  3.5
جنبا إلى جنب مع   فریق.تسّمى بنفسي   [بلومبرغ] یستطیع بحقّت 

 والدینا وطالبنا، لقد جعلنا من بلومبرغ مدرسة للفخر!

 المعلمین:  مجموعھ: 

 ماریك وخواكینا قبل فلیندرفالي 

 أنمیك وماریك  دي بیفیربورخت 

 جوالندا و فالیسكا غابة وسبر 

 جیردي وإلین  خلیة النحل 

 شبكة   الشعاب المرجانیة 

 سیلین وكریستل غابة الباندا 

 أدري و میكي  nrotsبواسطة بینغو 

 توماس وفالیسكا  الحفرة فوكس 

 غریھ االستبدال طویل األجل 

 

 اسم: المھمھ: 

 ایریس  مدیر / مشرف داخلي 



 سیلین ودانییل  المشرفون الداخلیون (في التدریب) 

 مارلین في لوت أوندرویجیستین

 ادوین  منسق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 ماریسكا  االداره

 ساسا معلمة مادة من حركة تعلیم 

 اروین بواب 

 
 التسجیل –التسجیل  –مقدمة  3.6

.  Daniëlleمع إیریس، سیلین أو إذا كنت ترید أن تعرف المزید عن مدرسة برید دي بلومبرغ ثم یمكنك طلب إسبروك ز
التعاون  -طریقة العمل  -المناخ التربوي  -رؤیة المدرسة  -خالل مثل ھذه المحادثة، تكون الموضوعات التالیة محوریة: 

 Wederzi -مع أولیاء األمور  
 

jdse التوقعات - 
 -الطالب رعایة

 سیارات األجرة نقل
، بحیث یمكنك على الفور رؤیة وتجربة الكثیر   بالطبع سیتم إعطائك جولة مصحوبة بمرشدین)SOOS(  المدرسیة  الرعایة  بین -

 مما یقال.
told .  فيmeemaken.  

ثم یمكنك التعرف على فریق   التالمیذ.  جمیع آلباء  إعالمیة ألمسیةحددنا موعدا  وفي أیلول/سبتمبر وكانون الثاني/ینایر، 
 .والعمل االجتماعي المدرسي GGDو SOOSبلومبرغ وبعض األعضاء الخارجیین من 

 من ناحیة المدرسة  3.7
أو سیلین للتسجیل النھائي لطفلك. وسوف یرتبون  Daniëlleأو  Irisإذا اخترت بلومبرغ، یمكنك تحدید موعد للمتابعة مع 

المداھمة ھي أیام الثالثاء . Miekeلك أن تكون مدعوا إلجراء مقابلة مع تناول اآلنسة دانیل، ملكة جمال سیلین أو اآلنسة 
). BSNل ھذا الموعد، سیتم إكمال استمارة التسجیل وستحتاج إلى بطاقة ھویة أو جواز سفر لطفلك (مع رقم والخمیس. خال

كما نسألك عن تاریخ وصول طفلك إلى ھولندا. مرة كل أسبوعین ھناك لحظة قبول للطالب الجدد. ھذا ھو دائما تقریبا یوم  
 االثنین. 

 

بلومبرغ ھي المدرسة الوحیدة التي تفرغ تعلیمھا في نیجمیجن  ألنالمدرسة، مباشرة مع  لفصول التحویلالتالمیذ  تسجیل یمكن 
  .omgevingو 
 

  بلومبرغ إلى مدرسة أخرى في نیمیغن بید المدرسة. یتم التسجیل عن طریق  ینتقلون منتسجیل التالمیذ الذین   یجب
olwijzernijmegen.nlwww.scho.  

 تأكد من التسجیل في مدرسة المتابعة في الوقت المناسب! 
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 4الفصل 

الرعایة التي تناسبھم. باختصار، یصف ھذا الفصل رعایة تالمیذ البلمبرغ. من المھم أن یحصل طالبنا على 
في ما إذا كان طفلك لدیھ ما یكفي لتقدیم العرض األساسي في المجموعة أو ما  الداخلي معًا   الموظفون والمشرفینظرtheوسوف

 للحصول على الوصف الكامل للرعایة على بلومبرغ نشیر إلى "خطة الرعایة".  شيء إضافي.إذا كان بإمكاننا تقدیم  

 
 رعایة األطفال  4.1

): الرعایة األساسیة, الرعایة واسعة وعمیق 2010یجعل من تریبي وفقا لھففمان ( Bloembergداخل رعایة التلمیذ, و
 الرعایة: 

 

I.   الرعایة األساسیة: ھذه ھي الرعایة التي تقدمھا بلومبرغ نفسھا داخل المدرسة لجمیع التالمیذ. یتم تشكیل نواة من
طفل یتم االعتناء بھ في مجموعتھ الخاصة من قبل معلمھ الخاص. وتشمل  قبل المجموعة. نقطة البدایة ھي أن ال

الرعایة األساسیة العمل في مجموعات التمایز (التعلیم الموسع)، والمزید من األیدي في الفصول الدراسیة في  
ائیو شكل مساعد للتدریس، والتوجیھ والتدریب من قبل المشرف الداخلي و/ أو خبراء آخرین في المدرسة (أخص

اللغة والحساب، معلم الریاضة، أخصائي اجتماعي مدرسي). اإلدارة الجیدة للصف تزید من الرعایة للطالب في  
المجموعة. وبعد التعلیم المباشر، یذھب األطفال إلى العمل بشكل مستقل، مما یتیح للمعلم فرصة توفیر رعایة 

 یحتاجون إلیھا (التعلیم الموسع). مصممة خصیصاً لھا وإعطاء تعلیمات إضافیة لألطفال الذین 
عرض الرعایة : وھذا ھو القلق في جمیع أنحاء المدرسة. والمدرسة نفسھا ترید االستمرار في تحمل المسؤولیة عن تعلیم 

التالمیذ ورعایتھم وتنمیةھم، ولكنھا في القیام بذلك تحتاج إلى مساعدة خارجیة. حول المدرسة شبكة أمان من الموارد  
  ورعایة الشباب والرعایة واسعة النطاق. من مشرفین خارجیین (وقائیین) وخبراء من العمل االجتماعي (المدرسي)للرعایة 

مؤقتة. ضمن الرعایة الواسعة، یبقى الطالب تحت مسؤولیة بلومبرغ ویظل مسجالً ھنا.   الصحیة للشباب إلى أماكن ومرافق  
 الرعایة العرض لھ طابع مؤقت و / أو

 

 

 

II.  .اضافیھ 
III. مثل   التعاوني، العنایة بالعمق: ھذه ھي الرعایة في المرافق المتخصصة في السیاقSBO  الخاص. التعلیم أو

 وتُنقل مسؤولیة التلمیذ إلى ھذا المرفق.



التي ھي متاحة  في خطةالرعایة،   بلومبرغ االبتدائیة رعایة التالمیذ في تشول في ویمكن االطالع على مزید من التطور
 للمشرف الداخلي في المدرسة. 

 ال یسمح  4-2
والذین ال یرتدون القعادة بعد، في المدارس. في سن مبكرة ، بطبیعة الحال ،   سنوات حتى اآلن، 4تبلغ سنھم الذین  لألطفال

رحاض بمفرده بمجرد أن  یمكن أن یحدث حادث دائًما ، ولكننا نعتمد على طفلك لیكون ذو رأس قعادة ویمكنھ الذھاب إلى الم
 یبدأ في مدرستنا. 

 )BSOTفریق دعم المدارس العریضة ( 4.3
الطالب الذین یحتاجون   BSOT  العریضة. یناقش ھذا فرق دعم المدارس ، جمیع المدارس في نیمیغن ھي2015ینایر  1من 

 دئ التالیة: على العمل ذات المنحى العمل ویعمل من المبا BSOTإلى رعایة أو دعم إضافي. ویستند 

 العمل الوقائي / االعتراف المبكر 
  العمل المتكامل 
  العمل العملي المنحى وترتیبھ 
 بیروقراطیة أقل وسرعة أعلى للعمل 
  خطة واحدة –عائلة واحدة  –طفل 
   یبقى الوالد / األسرة في اإلخراج، أي أنھم أفضل متذوق لألطفال، ومسؤولة عن الطفل والتنمیة. المدرسة ھي

 أفضل متذوق للطالب
  منزل قریب 
 المحلیة واإلقلیمیة 

المشرفین الداخلیین، األخصائي االجتماعي في       مدیر سكو رأ،دائمین:أعضاء  بلومبرغ لدیھا ستةعلى  BSOTو
اآلباء ھم  . Nijmegen من منصة الدعم     والمشرف المتنقل )GGD(الرعایةالصحیة الشباب  عامل)،SMW(  المدرسة

إذا رغبت في ذلك، قد یتم أیضا دعوة المھنیین اآلخرین للمشاركة في  . BSOTجزء من العملیة، وھم مدعوون إلى اجتماع 
 "كرسي الحرة". 

4.4 GGD Gelderland-Zuid 
  لصحیة للشباب المصممة خصیصا. وھذا یعني أنھا مصممة للرعایة وفقا الحتیاجات اآلباء واألطفال.الرعایة ا GGDتقدم 

 یتم فحص جمیع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  
 11سنوات و  8و  5

سنة. یتم وزنھا (مع المالبس على) وقیاسھا. في األطفال  
سنة، یتم اختبار العینین   11و  5الذین تتراوح أعمارھم بین 

أیضا. ویتلقى الوالدان إشعارا في الوقت المناسب ویمكنھما  
أن یبینا ما إذا كانا یرغبان في حضور فحص طفلھما. یتلقى  

ھم بعد ذلك اإلشارة اآلباء قائمة من األسئلة والشواغل. ویمكن
إلى األسئلة التي تعیش حول طفلھم، وما إذا كانوا یریدون 

تحدید موعد مع مسؤول صحة الشباب. بعد الفحص، یتلقى 
  األطفال رسالة ألخذ النتائج إلى المنزل.

 یمكن للجمیع تحدید موعد 

باء) المدارس. كوالد لدیك أسئلة حول تعلیم طفلك یكون متاحاً لجمیع التالمیذ في المدرسة (آل ویرید برنامج التعلیم العام أن
و/أو نموه؟ ثم یمكنك دائما طلب محادثة مع أحد الموظفین. خالل ھذه المحادثة سوف نبحث معا عن فرص لتحسین (مزید) 

  8:30)، وھو متاح في أیام األسبوع بین الساعة 3297111-024صحة ورفاه طفلك. یمكنك االتصال بمكتب الشركة (
  مساًء. وسوف یطلبوا من موظف االتصال بك. 2ا والساعة  صباحً 

 االھتمام الفردي من خالل فریق الرعایة الداخلیة

 ویشارك موظفو إدارة الرعایة الصحیة للشباب في ھیكل الرعایة في 
قد یحتاج إلیھ   المدرسة. في ھذه االستشارة، جنبا إلى جنب مع المھنیین اآلخرین، ونحن ننظر في ما ھو الدعم اإلضافي الذي

   الطفل.
298 - 

وباإلضافة إلى المستوى الفردي، تولي الھیئة اھتماماً لصحة التالمیذ في جمیع أنحاء المدرسة. وفي مختلف الطرق، یولى 



االھتمام لمواضیع مثل: الغذاء الصحي، وممارسة الریاضة، وصحة الفم، والتدخین، والكحول، والعالقات، والعالقات  
 ئة المدرسیة اآلمنة، والتعامل مع بعضھا البعض. الجنسیة، والبی

 عالج النطق 4.5
سنوات. وبھذه   5على بلومبرغ، یتم فحص جمیع الطالب عالج النطق. في المدارس العادیة یحدث ھذا فقط لألطفال في سن 

 في وقت مبكر واستخدام الدعم الصحیح.  الطریقة نأمل أن (تعلم) لتعلم اللغة والتعلم

 ا بعد المدرسة أنشطة م 4-6
وھذا  . Interackerلومبرغ أن یذھبوا إلى ساحة النشاط بیمكن للتالمیذ الذین یعیشون بالقرب من لألنشطة بعد المدرسة، 

من المدرسة   8إلى  1المرفق لجمیع األطفال الذین یعیشون و/أو یذھبون إلى المدارس في مقاطعات آكر، من المجموعة 
ھو المشي   14.45hو  14.30hعایة. یأتي األطفال إلى ساحة النشاط مباشرة بعد المدرسة. بین االبتدائیة وآبائھم/مقدمي الر

نفسك! لمزید من المعلومات، یرجى االتصال  Interackerفي، ثم یتبع دورة. یرجى مالحظة أنھ یجب علیك أخذ طفلك إلى 
  Zellersacker 10-03، 6546اط، ساحة النش Interackerتوقف عند  Or.3791869-024بطفلك عن طریق الھاتف: 

HA Nijmegen . 
 
 
 
 

 ویمكن لصندوق السباحة 4-7
من بلدیة نیمیغن، التي ال یملك والداھا إال القلیل من المال، أن یحصال   8إلى  4لألطفال من المجموعة 

یورو لكل طفل في السنة، للحصول على دبلوم السباحة ألف. نحن  --,225على مساھمة مالیة قدرھا 
٪  120خل المنخفض (نفكر في األسر التي تعیش على االستحقاقات، في إعادة ھیكلة الدیون أو ذات الد

٪ من مستوى الرعایة االجتماعیة). ویقوم الوسطاء باإلخطار. والوسطاء ھم المھنیون العاملون 130-
في الطفل الذین یعملون في مؤسسة أو منظمة معترف بھا (مدرس ریاضي في المدرسة، موظف 

 :94وا نوفیو 'مختلط، معلم). إستفسار في المدرسة عن وسیطك لمزید من المعلومات زیارة: أك
www.aquanovio.nl   

 N.V .:سبورتفوندز نیمیغن www.sportfondsennijmegen.nl   نیغمیغن لواء 
   ز.  emlesمقدماآلباء واألمھات تأكد من أن یتم تسجیل طفلھم مع. ww.nijmeegsereddingsbrigade.nlw اإلنقاذ: 

ویدیر صندوق السباحة صندوق ریاضي الشباب نیمیغن وتمولھ بلدیة نیمیغن. من خالل صندوق ریاضة الشباب نیمیغن،  
لمزید من المعلومات حول صندوق . Aالسباحة  یمكن للطفل أیضا ممارسة الریاضة في ناد ریاضي باإلضافة إلى دبلوم

  .www.jeugdsportfonds.nl السباحة وصندوق الشباب الریاضي انظر
 للحصول على معلومات حول دروس السباحة ألطفال فصول التحویل.  10انظر أیضاً الفصل  
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 الفصل الخامس

 یصف ھذا الفصل العدید من األمور المتعلقة مباشرة بالعملیة الیومیة لبلومبرغ وبتطّور أعضاء الفریق. 

 
 استبدال في حالة المرض 5.1

عندما یكون المعلم غیر قادر على التدریس، ونحن نمضي على النحو التالي: یتم تشغیل حمام السباحة استبدال ویبحث عن 
ون ذلك، یجري السعي إلى إیجاد حل داخلي. ھذه الحلول الداخلیة ھي دائما مؤقتة. وإذا لم یكن ھناك حل  بدیل. وفي غض

داخلي ولم یحل محل من المسبح البدیل، یُقسم أبناء المجموعة المعنیة بین المجموعات األخرى في المدرسة، بحد أقصى  
الصف. وسیتم إبالغ الوالدین/مقدمي الرعایة كتابةً مسبقًا. وتقدم   یومین. إذا لم یكن ھناك بدیل، قد تقرر المدرسة إرسال بیت

 المدرسة الرعایة للتالمیذ الذین ال یمكن رعایتھم في المنزل.  

 مساعدات یعلم 5.2
    إلى ذلك،   وباإلضافة     القوى التدریسیة لفصول التحویل.    وھي تدعم تلقین اساعدات حاضرة.   twoاثنان   ضمن [بلمبرغ] 

  من حیث الخدمات الیدویة والتوتّر.تشكل دعما كبیرا ألعضاء الفریق اآلخرین،  فھي 
 

 المتدربون 5.3

  

  

لمنح الطالب فرصة   الدورات (جامعة ھان ورادبود)  من عدد  نعمل مع
an التدریب. على سبیل المثال، طالب التربیة أو طالبPABO   الذین یرغبون في أن یصبحوا معلمین. وقد یحدث وجود

 أمرا بالغ األھمیة.   تالمیذنا  رفاهال یزال  اثنین من المتدربین یعملون في مجموعة واحدة في فترة واحدة. وفي جمیع الحاالت،
 األطفال. المتخصص في ھان حاضرین یوم الجمعة للعمل مع مجموعات من العالجسیكون بعض طالب وفي ھذا العام الدراسي، 

 تدریب 5.4
فریق بلومبرغ ال یزال یتطور! نحن منفتحون على االبتكارات التعلیمیة، ولكننا ننظر إلیھا أیضاً نظرة نقدیة. المعلمین من  

Bloemberg تعلم كل دag ،وخارج المدرسة.خلدا   
    .Marnixكلیة من  NT2الماضي كنا برفقة المعلم  العام الدراسي   في

خالل الندوات ركزنا على كبار المسئولین االقتصادیین والمواطنة ، النحوي (رؤیة ھو العض) ، والتعلیم الثقافي ، 
  م في نھایة العام. التقنیة. وستُنفَّذ ھذه الدورات ھذه السنة وستُقیَّ   والقراءةوالمواضیع 

لھذا العام الدراسي، فإن رأس الحربة ھي األعمال المواضیعیة، والحكمة اإلعالمیة، والحساب، وإیماءات الصوت والھجاء.  
 على الحكمة وسائل اإلعالم للقادمین الجدد.   Ixperium ھذا العام الدراسي یبدأ أیضا التعاون مع

 

 

 

 

 

 

 

 



   6الفصل 

اآلباء واألمھات   إد االتصال مع یكوناآلباء واألمھات ھي حلقة ھامة في منظمتنا. دي بلومبرغ یرى أنھ من القیمة أن
 ن أستغل خبرتك آمأل والتواصل مباشرة.

 
 المشاركة األبویة 6.1

لمعاییر والقیم مھمة كنت قد تمكنت بالفعل من قراءة قطعة عن ھذا. ا 3نحن نقدر االتصال مع اآلباء واألمھات. في الفصل 
  معا (أكثر) اللغة! لتنمیة طفلك. ھنا تكمن مھمة مشتركة، والتي على حد سواء اآلباء / مقدم الرعایة والمدرسة ھي مھمة:

 على سبیل المثال، یتم تنظیم لحظات االتصال التالیة من المدرسة: 

                     ;    عید المیالد عطلة وبعد المساء في بدایة العام الدراسي معلومات •
 بعد األسابیع الستة األولى؛  Experientyمقابالت   •
 ; في السنة؛ مرتین  حول مكتب االستشارات المالیة تجري المقابالت  •
 ؛(عید المیالد ونزھة نھایة السنة) دعوات في االحتفاالت •
 النشرة اإلخباریة الشھریة •

 
واألمھات. بالطبع نحن نقدر حقا أنھ  اآلباء التصرف مع-جباإلضافة إلى اللحظات المذكورة أعاله، سیكون المعلم العادیة

 ;info.bloemberg@conexus.nu عندما یكون لدیك أسئلة، تذھب مباشرة إلى المعلم. یمكنك أیضا البرید اإللكتروني:
   یومیا.  البرید اإللكتروني ھذا   قراءة

 As  ء أمور تالمیذنا بطرق مختلفة في المدرسة والتعلیم. یمكن أن یكون ھذا في كمدرسة، نعتقد أنھ من المھم إشراك أولیا
االحتفاالت والرحالت واألنشطة حول موضوع ما ، ولكننا نفكر أیًضا في المشاركة النشطة لآلباء عندما یتعلق األمر بتعلیم  

یل المثال، ھوایتك أو عملك، یرجى  المفردات ، على سبیل المثال. إذا كنت ترغب في إعطاء درس المفردات حول، على سب
إبالغ معلم طفلك بذلك. نحن أیضا مثل ذلك عندما یكون ھناك اآلباء واألمھات الذین یرغبون في دعم بیب في المدرسة  

)BoS .(تمشیط القمل. أو عند  یمكن للمعلمین إعطائك المزید من المعلومات حول ھذا  . 

6-2 
یرجى مالحظة أن ھذه تعطى لطفلك (األكبر سنا) یوم االثنین، مطلوب فحص حقیبة  نشر الرسالة اإلخباریة كل أسبوعین. 

المدرسة! في النشرة یمكنك قراءة ما یحدث في المدرسة ویتم مشاركة األشیاء الھامة واإلعالن معك. ھل تود أن تقول شیئا  
 في نشرتنا اإلخباریة؟ ثم یمكنك إرسال رسالتك بالبرید اإللكتروني إلى: 

 
 

info.bloemberg@conexus.nu   النشرة اإلخباریة". بالطبع، تحدد المدرسة ما إذا كان یمكن وضع قطعة  عن طریق"
  الخاص بك.

 
 مشاركة اآلباء  6.3

 ) MRومجلس المشاركة (
MR  یتیح للوالدین فرصة أن یكون لھا رأي. ھیئة ھامة، والتي تعطي أیضا التوجیھ والتوجیھ لتطویر مدرستنا. یجتمعMR  

ست مرات على األقل في السنة في المساء. ویضم فریق اإلدارة ثالثة ممثلین عن الفریق وثالثة ممثلین عن الوالدین/المھن. 
یتكون فقط من تبدیل الطبقات، ونحن   Bloemberg ل یتألفان من التیار العادي. ألن في السنوات السابقة، كان والدا األطفا

استكشاف كیف یمكننا تشكیل فكرة التعبیر عن أحد الوالدین. وسیمثل السید توماس والسیدة غیردي والسیدة كریستیل الفریق 
   في برنامج اإلدارة في ھذا العام الدراسي.

 
  )OVجمعیة اآلباء (

جمعیة اآلباء واألمھات ال یزال ھناك أي وضوح. ویقوم أعضاء الفریق حالیا بتنفیذ المھام التي ستناقش عادة مع أیضا عن 
سلطات النقل العام. مع الفریق، على سبیل المثال، تنظم وسائل النقل العام احتفال القدیس وعید المیالد، والنزھة، وعید  

   التبرعات ي جمع الملك، وما إلى ذلك. وثمة مھمة ھامة أخرى ھ
. یرجى مالحظة أن التبرع المقدم من الوالدین ھو تبرع؛ وھذا یعني أن المدرسة ال ینبغي أن تجبرك على دفع ھذه  الوالدیة 

   المساھمة. وھذا یعني أیضا أن طفلك یمكن أن تشارك في جمیع األنشطة، حتى لو كنت ال تدفع!
 

 المساھمة التطوعیة للوالدین ورحلة المدرسة

http://ef76ef995cb57dd258a8102432c76208669a6fee/mailto%3Ainfo.bloemberg%40conexus.nu%3Bread
http://ef76ef995cb57dd258a8102432c76208669a6fee/mailto%3Ainfo.bloemberg%40conexus.nu%3Bread
http://ef76ef995cb57dd258a8102432c76208669a6fee/mailto%3Ainfo.bloemberg%40conexus.nu%3Bread
http://ef76ef995cb57dd258a8102432c76208669a6fee/mailto%3Ainfo.bloemberg%40conexus.nu%3Bread
mailto:info.bloemberg@conexus.nu


یورو لكل تلمیذ. لكل تلمیذ الحق من عائلة واحدة، والمساھمة ھي €  20.00 ومساھمة الوالدین في ھذه السنة الدراسیة ھي
تبرع. ھذا یعني أنھ لیس علیك أن تدفع لھ    voluntary   .مساھمة لكامل السنة فئة التحول. ومساھمة الوالدین ھي17.50

ختلف االحتفاالت من مساھمة الوالد. في النصف الثاني من السنة الدراسیة ھناك ومع ذلك، فھي مصدر ھام للدخل. یتم دفع م
 منك تقدیم مساھمة  رحلة مدرسیة لجمیع األطفال في بلومبرغ. كما سنطلب 

 .contribution  طوعیة.

 
 

 ع أم ال!یسمح لجمیع األطفال للمشاركة في جمیع األنشطة، بغض النظر عما إذا كنت تدفع التبر  Bloembergعلى 

   والریاضة والثقافة. صندوق للشباب للمدرسة     Asالتعلم" مؤسسة مؤسسة "مؤسسة تمویل  6.4
  شعار ھذه المؤسسة ھو: "یسمح لجمیع األطفال بالمشاركة!".

والثقافة الالصفیة، أن تتلقى  الریاضة  ویمكن لألسر، التي لیس من المجدي من الناحیة المالیة السماح لألطفال بالمشاركة في
المدرسة،   الدعم من مؤسسة تعلم المال نیمیغن، حسب دخلھا. وفي حالة تكالیف المدرسة، مثل مساھمة الوالدین ورحلة 

أو  Irisقدم دعماً مالیاً. تتوفر المنشورات التي تتضمن معلومات حول ھذا األمر من یمكن لمؤسسة "تعلم المال" أیضاً أن ت
Céline  أوDaniël . 

 مع مؤسسة یعمل ما تبقى من دي بلنبرغ  6.5
SOOS. SOOS  یرتب ما تبقى من مدرستنا. لقد قمنا باتفاقیات معSOOS   كیف یتم تنظیم

رسوم بقیمة   فرض طة حول األعیاد. یتمحفل االستقبال من حیث التخطیط والقواعد واألنش
 على التسجیل لإلقامة الثابتة. یورو في الیوم 1.80

 www.soos.nlیمكن االطالع على مزید من المعلومات على: 

  ویمكن االتصال بھا عن طریق البرید اإللكتروني:. Nieland إلین ھو  Bloembergالبقاء منسق ل/  TSOو 
ellen.nieland@soos.nl  والخمیس، تكون حاضرة في المدرسة وقت الغداء.  االثنین والثالثاء وفي أیام 

http://www.soos.nl/
mailto:ellen.nieland@soos.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7الفصل 

وكما سبق وصفنا، فإن التطورات في بلومبرغ ال تقف ساكنة. وقد بدأت بالفعل حاالت جدیدة كثیرة في السنتین 
األخیرتین: فقد تم إدخال أسالیب جدیدة، كما قام المدرسون باستكشاف مسألة التعلیم األفضل. یمكنك أن تقرأ عن خطط  

 ھذا العام الدراسي في ھذا الفصل.

 
 م في المدرسة تطویر التعلی 7.1

كل عام، كفریق، ونحن نحدد عددا من المواضیع التي نرید أن نولي اھتماما إضافیا. وتُتَّخل االختیارات على أساس الخبرة 
المكتسبة من السنوات الدراسیة السابقة، والتطورات في التعلیم، والقوانین واللوائح، وما إلى ذلك. وسوف ینظر ھذا العام 

   تنفیذ والحفظ، واالحتفاظ، والجودة.الدراسي أیضا في ال
 ):WMKسنوات من التخطیط من  4دوریة (

  27و  26. التعلیم المباشر (المسح السریع، أیام الدراسة  2أكتوبر)؛  27و   26. دیدككال (مسح سریع، أیام الدراسة 1
  تشرین األول/أكتوبر)؛ 27و  26. تعلم اللغة (مسح سریع، أیام الدراسة  3أكتوبر)؛ 

 
 

 أبعد نذھب ھذا سنة دراسیّة: 
. مواصلة تطویر 3. النحوي (انظر ھو العض) آمن ویتم تقییمھ;2. أعمال مواضیعیة (العالم الكامل للكلمات) آمنة وتقییم;1

 :rkgroupsسوتنفیذ التعلیم المواضیعي (العالم المليء بالكلمات). ث
. الحكمة  3. تنفیذ المواطنة النشطة;2اإلصدار، تنفیذ; VLL Kimإیماءات الصوت واألسلوب الجدید . i.c.m. إمالئي 1

اإلعالمیة ومھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (التعاون مع إكسبیریوم)؛  تنفیذ التعلیم الثقافي في األعمال  
 المواضیعیة (ناھیك عن التعلم) 

 
 
 

 وفي  7-2
 وكان المفتشون   التعلیم مرة أخرى.تلقت مفتشیة التعلیم زیارة من مفتشیة    the Bloemberg  ،2020كانون الثاني/ینایر 

التعلیم في الصف التحول.   بلوبیرغ لدیھ حزمة أساسیة، مما یعني أننا نلبي جمیع متطلبات مفتشیة التعلیم.  عن جدا راضین  
 مفتشیة التعلیم تزور فصول التحویل كل   www.onderwijsinspectie.nl ویمكن االطالع على التقریر الكامل على:

، كانت فصول التحویل بالفعل بدورھا ومرة أخرى كانت النتیجة إیجابیة ، مع تحذیر واحد ،   2018سنوات. في نوفمبر  4 
 تم التقاطھ في العام الدراسي الماضي. 

 طیط والنتائج التعلیمیة استخدام برنامج التخطیط والتخ 7-3
في صفوف التحویل، وھو برنامج تخطیط المشاریع (منظور إنمائي) لجمیع التالمیذ من سن الثالثة. وفي الشھر األول الذي  

یكون فیھ التلمیذ في المدرسة، یقوم المدرس بوضع برنامج التعلیم االبتدائي. ویأخذ المعلم في االعتبار المعلومات المقدمة 
   وما یظھره التلمیذ في الفصول الدراسیة.  الرعایة  مة من قبل اآلباء ومقدمي من المداو
أسبوعا وتعدیلھا إذا لزم األمر. یستخدم المعلم مكتب التسویة العملیة لتحدید مستوى   40أسبوعا وبعد  20بعد  OPPیتم تقییم 

  تدفق التلمیذ وكحالة نقل إلى مدرسة المتابعة. 
وھذا   .  السن. وضع سنة واحدة  دون  میذ بالتدفق على مستوى العمر ، وغالبا ما تكون النصیحة ھيطموحنا ھو السماح للتال

یعطي التالمیذ مزیدا من الوقت إلتقان المادة األساسیة قبل أن یضطروا إلى التحول إلى التعلیم الثانوي. وبطبیعة الحال، فإن  
لھ تأثیر. أوالً وقبل كل شيء ھو التطور الذي أظھره األطفال خالل الوضع العملي في المدرسة التي یتدفق إلیھا األطفال 

السنة األولى من الرعایة! وأخیرا، نود أن نؤكد أنھ لیس من الواقعي أن نتوقع من ھؤالء التالمیذ، الذین كانوا في ھولندا 
عترف ھیئة التفتیش بذلك. ولھذا مؤخرا فقط، أن یتمكنوا من متابعة البرنامج العادي دون مساعدة أو توجیھ إضافي. كما ت

السبب فإن نتائج ھؤالء التالمیذ، وھي السنوات األربع األولى التي ھم فیھا في ھولندا، ال تحسب عند النظر إلى دخل التعلم  

http://www.onderwijsinspectie.nl/


   في المدرسة.
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 8الفصل 

 المخططات أدناه قائمة كل المعلومات العملیة بالنسبة لك وشرح القواعد حول إجازة. 

 
 ساعات الدراسة والمكالمة المرضیة 8.1

تحدید موعد. بالطبع بإیجاز أو  المعلمویمكن للوالدین التحدث إلى   ھو المھلة: یسمح لألطفال بالدخول  08.30إلى   08.15 من
أو لقراءة كتاب ، ولكن ألن معظم   أطفالھم إللقاء نظرة على بعض العمل مع  الفصول الدراسیة یدخل اآلباء إلى   نحن نحب عندما 

  األجرة یحدث ھذا فقط لعدد قلیل من التالمیذ.األطفال یعتمدون على نقل سیارات 
 . 08.30تبدأ الطبقات من الساعة 

 schakelklasses المدرسة وقت

 بعد الظھیرة  الصباح 

 15.00-13.00 12.00-08.30 االثنین 

 15.00-13.00 12.00-08.30 الثالثاء 

 الحره  12.15-08.30 األربعاء 

 15.00-13.00 12.00-08.30 الخمیس

دروس السباحة (تحول األطفال الذین  12.15-08.30 الجمعة 
 سنوات) *  4یعیشون في نیمیغن، أكبر من 

 ظھراً.  12:15* بعد ظھر یوم الجمعة قبل عطلة ال توجد دروس السباحة; سوف ینھي طفلك دراستھ في الساعة  

- 024الھاتف (إذا كان طفلك مریضاً أو كان لدیك موعد حیث یحتاج طفلك إلى أن یكون، یرجى اإلبالغ عن ذلك عبر 
ال تنسى أن تختار من سیارة األجرة:   ساعة في الكونسیرج الخاص بنا مع سبب.  08.30و  08.00) بین 3774864

 (لألطفال من نیمیغن) 024-3580903

 أیام العطل وأیام العطالت 8.2

 2020تشرین األول/أكتوبر  27و  26 الحلقھ الدراسیھ

 2020أكتوبر   t/m 23  أكتوبر 19 عطالت الخریف 

 2021ینایر  1إلى   december  2020 21 عطلة عید المیالد

 2021فبرایر  12 الحلقھ الدراسیھ

 2021شباط/فبرایر   19شباط/فبرایر إلى  15 الكرنفال  عطلة

 2021مفتوح 5 الثاني  عید الفصح

 2021  نیسان/أبریل 26 الحلقھ الدراسیھ

 2021  نیسان/أبریل 27 كونینغسداغ

 2021مایو   14إلى  مایو 3 عطلة مایو



2nd  2021 أیار/مایو 24 ویت األحد 

 2021حزیران/یونیھ  11 الحلقھ الدراسیھ

 2021أغسطس  27یولیو إلى  19 عطلة الصیف 

 
 

   قمل الرأس الوقایة 8.3
قمل الرأس ھو مرض مزعج أن أحیاناً الراس. وعند االقتضاء، یُبلَّغ الوالدان/القائمان بالرعایة  

للمجموعة المعنیة برسالة. یتم إجراء عملیات الفحص من حیث المبدأ في األسبوع التالي لكل عطلة  
ید من مدرسیة ، شریطة أن یكون ھناك عدد كاف من المتطوعین لتمشیط القمل. ھل تساعدین؟ مز

 nijmegen.nl-www.ggd المعلومات:

 قائمة جیم 8.4

  EK 6546، 01-14ھورتستاكر ، Horstackerدي  Sporthalالتعلیم الحركة في    یوم الثالثاء   oembergتالمیذ بل
   نیمیغن.

  المعلمین في إعطاء ھذه الدروس. ھل تفكر في مطابقة المالبس الریاضیة واألحذیة الریاضیة؟ (انظر لـ  وترشد السیدة ساسا
 )9مزید من المعلومات الفصل 

 إجازة  8.5
 من الغیاب المدرسي ومخطط اإلجازات 

 إذا لم یتمكن طفلك من االلتحاق
وقت ممكن. ویمكن طلب إجازة إضافیة من مدیر   بالمدرسة، ألي سبب من األسباب، یرجى نقل ھذا إلى المدرسة في أقرب

  وبالطبع یجب أن نلتزم بالقواعد والتشریعات. ھل طفلك غائب بشكل غیر قانوني إیریس كوكوسكي دیفورشو. المدرسة،
ا أن ، یتم إبالغ ھذا إلى قسم التعلیم اإللزامي في بلدیة نیمیغن. وبم (وھذا ینطبق أیًضا على اإلصدار المتأخر المنتظم!) 

القانون صارم وعلى المدرسة أن تمتثل لھ، نعتقد أنھ من المھم أن تكون على علم باللوائح. وھذا یمنع االرتباك والمفاجآت.  
 المدرسة سوف تمتثل لألنظمة التالیة: 

 jarigenسنوات 4خطة إجازة لجریغین البالغ من العمر 

الزائد (متعب جدا البقاء في المنزل في حالة الحمل  سبیل المثال،على    إلزامیة التعلیم، ویمكن،سنوات لیست     4من   األطفال
سنوات على   4یعتقد دي بلومبرغ أنھ من المھم أن یبقى األطفال في سن   للذھاب إلى المدرسة طوال الیوم / أسبوع كامل).

   ة في اإلیقاع األسبوعي من أجل االستفادة الكاملة من العرض.إیقاع الذھاب إلى المدرسة؛ بالنسبة لطفلك من الجید المشارك
  إجازة عطلة

خارج العطلة الصیفیة، ال یمكن إعطاء إجازة لقضاء عطلة إال في حاالت استثنائیة جدا. وال یجوز منح ھذه اإلجازة إال إذا  
بطلب للحصول على إجازة خارج العطلة   لم تُمنح للوالدین فرصة الذھاب في عطلة خالل سنة دراسیة كاملة. وعند التقدم

أیام دراسیة. وال  10الصیفیة، یجب بالتالي تقدیم بیان من صاحب العمل إلى المدیر. ویجب أال تستغرق اإلجازة أكثر من 
   یقصد بھ صراحة عطلة إضافیة أو تمدید لعطلة مدرسیة مقررة. 
   ل شھرین على األقل.یجب تقدیم طلب للحصول على إجازة إضافیة لمدیر المدرسة قب

األم ینبغي منح األطفال الذین یزورون والدیھم في بلدھم  وال ینبغي منح اإلجازة في األسبوعین األولین من السنة الدراسیة. وال 
   ولذلك ینبغي أن تتم ھذه الزیارات أیضا في غضون العطلة الصیفیة العادیة. العطلة الصیفیة إجازة إضافیة. the خالل 

 أیام دراسیة في السنة) 10بسبب ظروف ھامة (تصل إلى  اإلجازة
ینبغي تقدیم طلب اإلجازة إلى مدیر المدرسة مقدماً. وینبغي اإلبالغ عن سبب الغیاب (إن لم یكن مخططاً لھ) في غضون  

 یة:یومین من الغیاب، مع تقدیم تفسیرات لألسباب. ال یجوز منح اإلجازة بسبب ظروف ھامة إال في الحاالت التال

زواج: اآلباء (الوالدان بالتبني) / مقدمي الرعایة، األجداد، اإلخوة، األخوات، األعمام والعمات (أقارب  -
 زوج األم، زوجة األب، أخوة في القانون واألخوات في القانون  الثالثة)،من الدرجة 

وفاة: اآلباء واألمھات (الوالدین بالتبني) / مقدمي الرعایة، واألجداد، واإلخوة، واألخوات واألعمام   -
 وزوج األم، وزوجة األب، وإخوة في القانون واألخوات في القانون  الثالثة)،والعمات (أقارب من الدرجة

 نقص الوالدین (الوالدین بالتبني) / مقدمي الرعایة ، واألجداد ، وزوج األم ، وزوجة األب ، واألشقاء -

http://www.ggd-nijmegen.nl/


الذكرى السنویة الرسمیة أو الزوجیة: اآلباء (اآلباء بالتبني) / مقدمي الرعایة واألجداد واألشقاء وزوجة  -
 عاما.  50و  -40، -25ویة مدرجة في الذكرى السنویة الرسمیة: الذكرى السن -األب وزوجة األب 

 سنة.  60و  -50، -40، -25یتم تضمینھا في الذكرى السنویة للزواج: الذكرى السنویة  -  
 زیارة إلى طبیب عام أو أخصائي أو طبیب أسنان  -
 االمتثال اللتزام قانوني، شریطة أال یتم ذلك خارج ساعات الدوام المدرسي -
 یوم  1إلزالة، ال یزید عن  -
یر من اآلباء واألمھات (الوالدین بالتبني) / مقدمي الرعایة واألجداد واإلخوة في حالة مرض خط -

وزوج األم، وزوجة األب، وصھره وشقیقات في   الثالثة)،واألخوات واألعمام والعمات (أقارب من الدرجة
 القانون

 ألسباب أخرى ، والتي یعتبرھا المدیر ھامة ، ولكن لیس عطلة  -
 

 أیام دراسیة في السنة الدراسیة) 10أكثر من اإلجازة بسبب ظروف ھامة (
ھذه اإلجازة ألسباب خارجة عن رغبة الوالدین. ویجب تقدیم طلب للحصول على إجازة إضافیة في حالة وجود ظروف  

أیام دراسیة في السنة الدراسیة الواحدة إلى مسؤول التعلیم اإللزامي قبل شھر على األقل من قبل عن   10كبیرة تزید عن 
مدیر المدرسة. ویمكن منح إجازة في ھذا الصدد إذا كان بإمكان الوالدین تقدیم بیان من طبیب أو شخص من العاملین  طریق

االجتماعیین، یشیر إلى أن اإلجازة ضروریة ألسباب طبیة أو اجتماعیة، تتعلق بأحد أفراد األسرة. إذا كان لدیك أي شكوك  
 بع الذھاب إلىأو لدیك أي أسئلة حول ما سبق، یمكنك بالط

irecteur d .أو في مكتب التعلیم اإللزامي . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9الفصل 

 في ھذا الفصل األخیر قمنا بوصف بعض األمور المتعلقة بالتأمین واألسئلة والشكاوى والسالمة والمواعید.

 
 التأمین ضد الحوادث 9.1

 -المدرسة؛  من ساعة واحدة قبل ساعة واحدة بعد  جمیع أیام الدراسة، -المسجلین في مدرستنا مؤمن علیھم: جمیع األطفال
 لمدرسیةا الرحالت والرحالت أثناء

 من أجل مكافحة البلطجة من المھم أن یعرف اآلباء واألطفال من یمكنھم اللجوء إلیھ في حالة   9.2
  البلطجة (المشتبھ فیھ)  أو للحصول على أسئلة حول ھذا الموضوع. سلوك

   .Deforchauxإیریس كوكوسكي  على بلومبرغ ھناك منسق لمكافحة الطاعون:
  أو عن طریق البرید اإللكتروني: 3774864-024ویمكن االتصال بھا عن طریق الھاتف من االثنین إلى الجمعة على: 

iris.kokosky@conexus.nu  .  
 

 سیاسة السالمة   9.3

سة والمؤسسة. وقد وضعت سیاسة السالمة في مختلف  سیاسة السالمة في المدرسة جزًءا ال یتجزأ من سیاسة المدر تعد
 المجاالت وھي متاحة للتفتیش في المدرسة: 

 (البناء) المسائل التقنیة •
o 4 السنوي المخاطر الجرد والتقییم 
o  (السالمة من الحریق، خطة اإلخالء، طفایات) تصریح المستخدم 
o  سالمة التحقق من معدات اللعب 

 استھدفت تلمیذ  •
o (نظام الشكاوى، مدونة قواعد السلوك، بروتوكول البلطجة) العدوان والترھیب والعنف 
o تسجیل الحوادث 
o القبول، التعلیق، إزالة التالمیذ 
o (التعلیم الموسع، اإلحالة) رعایة التالمیذ 
o التقییم الدوري للمناخ التربوي في سیاق ضمان الجودة 
o bedrijfshulpverlening 

 ركز الموظفین  •
o تاكبیلید 
o  العدوان والتخویف والعنف (تنظیم الشكاوى، مدونة قواعد السلوك، بروتوكول البلطجة، اآلداب غیر

 المرغوب فیھا) 
o  سیاسة وإجراءات التغیب في حالة المرض 
o  رعایة الموظفین، باغو، الصحة والسالمة المھنیتین، االتصال والمستشار 
o ،االحترافیة، المنظور الوظیفي)  سیاسة شاملة للموظفین (التنقل 

 األصل تركز •
o  العدوان والتخویف والعنف (تنظیم الشكاوى، مدونة قواعد السلوك، بروتوكول البلطجة، اآلداب غیر

 المرغوب فیھا) 
o  االتصال الداخلي 

 
 
 

 تعلیق: 
مجلس  ویجوز للطفل الموقوف عن العمل أن ال یحضر الفصول الدراسیة مؤقتاً وال یجوز لھ االلتحاق بالمدرسة. قد یوقف 

   أیام مدرسیة). 5( طفلك عن العمل لمدة أقصاھا أسبوع  )Conexusإدارة المدرسة (
 إجراءاتخاذإذا لم ینتج عن ذلك، یمكنك السلطة المختصة.  العمل؟ ثم یمكنك االعتراض على أال توافق على إیقاف طفلك عن

 القاضي اإلداري.  أمام

mailto:iris.kokosky@conexus.nu


 ازالھ: 
 یمكن للمدرسة أن تزیل الطالب ألسباب متنوعة. على سبیل المثال، إذا: 

 • ال یمكن للمدرسة أن توفر للتلمیذ الرعایة الخاصة الالزمة؛ 
 یة على موقف مستمر;• التلمیذ یتصرف بعدوان 

 • ھناك حجج جدیة (حتى لو كان اآلباء متورطین). 
 أوالً، یجب على السلطة المختصة االستماع إلى قصة الوالدین والمعلم. وعندئذ فقط یمكن للمدرسة أن تقرر إزالة التلمیذ.

 االعتراض على اإلزالة 
ب أیضا إبالغ السلطة المختصة حول ھذا الموضوع. أال توافق على إخراج طفلك؟ ثم یمكنك االعتراض على المدرسة. یج

أسابیع. ھل تلتزم المدرسة بقرار إخراج طفلك؟ ثم یمكنك   4یجب على المدرسة الرد على اعتراضك خطیاً في غضون 
 الذھاب إلى المحكمة اإلداریة العتراضك على مدرسة حكومیة. وستوفر السلطة المختصة مدرسة جدیدة.

 
 مختصة في فصل التلمیذ.وتفصل السلطة ال -11

 قد ال تُبعد السلطة طفلك حتى یجد مدرسة جدیدة لطفلك.
 

9 .firstالمقربین،أسئلة وشكاوى  4 األول من الجزء 
ل)، أحد الوالدین أو التلمیذ أو المعلم لدیھ شكوى، فمن األفضل االتصال بالشخص المسؤول الداخلي. من أجل (شوو إذا كان

وعن  )3774864-024(  والخمیس  والجمعةTuesdaysوالثالثاء  االثنین andأیام في المدرسة  وھو فان ھیك) ھذا (توماس
ویمكن عندئذ استخدام الشخص المسؤول الداخلي لتحدید  .   thomas.vanhek@conexus.nu اإللكتروني: طریق البرید

شكوى   یمكن للشخص المسؤول الداخلي أن یساعد في الرجوع إلى المقرب الخارجي وفي تقدیم أفضل خطوة یتم اتخاذھا.
المعنیین. یساعد الشخص المسؤول الداخلي ویرشد  یرصد بعنایة عدم الكشف عن ھویة جمیع  كما أنھ رسمیة. 

فسھ یقرر في نھایة المطاف ما ھي التلمیذ/الوالد/المعلم في االستقبال األول ویدعم الخطوات اإلضافیة. الطرف المعني ن
الخطوات التي اتخذت. ویمكن أن یكون ذلك شكال من أشكال المساعدة، أو إبالغ الشرطة أو تقدیم شكوى إلى لجنة  

 . كاوى.واآلباء / األطفال، والش،www.conexus.nu یمكن قراءتھا على Conexusالشكاوى. المواعید داخل 
یمكنك طرح أسئلة حول المدرسة على أحد المعلمین أو اإلدارة. أسئلة حول التعلیم بشكل عام، واألسئلة التي كنت تفضل 

  الوصول إلى ذلك التعلیم العام. ویمكن التحدث إلى شخص مستقل أوال، یمكن أن تقدم إلى مربع السؤال لآلباء واألمھات حول
. رقمیاً عبر الموقع 15:00و  10:00)، في أیام الدراسة بین الساعة 4(المفتاح  5010-0800عن طریق الھاتف على 

www.50tien.nl  www.50tien.nl..   على الموقع سوف تجد العدید من األسئلة واألجوبة، و لدیك الفرصة لطرح
اإللكتروني. التحرش الجنسي، االعتداء الجنسي، العنف النفسي أو سؤال نفسك، والتي سیتم الرد علیھا عن طریق البرید 

 (المعدل المحلي)  11131111- 0900 الثقة لمفتش الخط الساخنالبدني الخطیر:

 

 

9 .firstتعیینات في وحول  5 األول من الجزء  Bloemberg 

صباحا تبدأ الدروس; سیكون من الجمیل إذا كنت   8:30صباحا. في الساعة  8:15المشي في الصباح من الساعة   
بعد الظھر یجتمع األطفال في ساحة المدرسة. یُسمح لألطفال الذین لم یُتركوا .timeمغادرة الفصول الدراسیة في 

یتم  12.55اإلشراف على المعلمین. في الساعة ظھراً. ثم ھناك  12:45باللعب مع األطفال اآلخرین من الساعة 
 . 13:00إجراء مكالمة، حتى نتمكن من بدء الفصول الدراسیة في الساعة 

وفیلوبلیمبرغ باء، یشرب جمیع الطالب الماء على الغداء؛ وتعاد إلى األطفال علب وزجاجات من عصیر اللیمون  
 B والحلیب (الشوكوالتھ)، وما إلى ذلك.

ر ذلك إذا كنت ترغب في إیالء االھتمام یعامل صحیة في أعیاد المیالد. إذا كنت ترغب في یعامل: نحن نقد 
 الحصول على اإللھام، تحقق على سبیل المثال: 

www.gezondtrakteren.nl   أو www.euschoolfruit.nl 
 یتم تعلیق المعاطف والحقائب على رفوف المعاطف. تأكد من تسمیة العناصر; ھذا یمنع الضیاع. 
  Bloembergال یجوز استخدام الھواتف المحمولة، ولوحات األلعاب، وما إلى ذلك خالل ساعات الدراسة. و 

أي ضرر أو خسارة إذا كان طفلك یأخذ عنصر قیمة إلى المدرسة. قبل المدرسة، یمكن أن یتم لیست مسؤولة عن 
 المدرسة.  بعد طفلك علیھأخذھا إلى الحجز من قبل المعلم. ثم سوف یحصل
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ارتداء الصالة الریاضیة: یتم ارتداء ارتداء  
صالة األلعاب الریاضیة 

أحذیة   الریاضیة.الصالةفصولخالل
صالة ألعاب ریاضیة  بنطلونریاضیة،

وقمیص صالة ألعاب ریاضیة أو لیوتار. ال  
یجب أن تبقى معدات الصالة الریاضیة في  

المدرسة. أما بالنسبة لمرحلة ما قبل المدرسة،  
فإن األحذیة الریاضیة ستبقى في المدرسة؛  

لیس علیھم أن یتغیروا لفئة الصالة الریاضیة  
یاضي  ألسباب تتعلق بالسالمة، فإن البدیل الر

 إلزامي عند ارتداء الحجاب.  

مالبس السباحة: بعد ظھر الجمعة، بالتعاون   
مع بلدیة نیمیغن، مؤسسة أموال التعلم 

والریاضة نیمیغن، یتم توفیر دروس في 
السباحة ألطفال فصول التحویل. لھذا، ھؤالء 
األطفال بحاجة إلى مالبس السباحة ومنشفة، 

 طب. وحقیبة التخاذ المنزل االشیاء الر

 
 
 
 

 وأخیراً،  9.6
نأمل أن تكون قد حصلت على صورة جیدة عن تعلیمنا بعد أن تمر بدلیل مدرستنا. بالطبع نود أن ندعوك لمحادثة شخصیة  

 وجولة في مدرستنا الجمیلة.
 

 
 

 عن طریق الھاتف:  إیریس كوكوسكي دیفورشوخارج ساعات الدراسة، یمكن الوصول إلى مدیرنا 
 (كارثة فقط). 26946419 06

 
 

 


