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  أطفال سوفمهل عندك
ي المدرسة؟

 یبدأون �ف
 نصائح مف�دة لألب��ن



 مقدمة

 
ي بدء الإن 

ي ح�اة �ف
ي طفلك الوضع بالنسبة ل لما س�كون عل�ه قلق. هل أنت االنسانالمدرسة ألول مرة هو حدث كب�ي �ف

 عندما یبدأ �ف
ي بدء یتعاملون معالالمدرسة؟ العد�د من األطفال واآلباء 

ي  ومتحمستخوفونمفهم المدرسة بمشاعر مختلطة، �ف
. �حتاج واحدآن ون�ف

ي ح�اتهم، وتحدثاألمان عندما اإلحساس بجميع األطفال إ� 
ات �ف  إ� من الجم�ل أن يتم التخط�ط لالنتقاللهذا السبب  تغ�ي

ا لما هو قادم، المدرسة   . للتعامل مع ح�اته اليوم�ة الجد�دةأفضل استعداداكون فإنە ی والتحدث عنه. عندما �كون الطفل مستعد�
 

 :المدرسة في الطفل بدء حول كوالد لك نصائح
 
 یكون عندما. األطفال لجمیع جیدة الدراسي الصف بیئة تكون أن المھم ومن المدرسة، في عدیدة وسنوات وأیام ساعات طفلك یقضيس
 دوًرا تلعب الوالدین أحد بصفتك أیًضا أنتو. أفضل بشکل تعلمال علی یساعدە سوف ذلك فإن المدرسة، في ویزدھر أصدقاء الطفل لدى
 .تصداقا تكوین علی قادرینو المدرسة في سعداء اآلخرین وأطفال أطفالك جعل في مھًما

 
ي روضة األطفال حول االنتقال من روضة دّ تح •

ث مع اآلباء اآلخ��ن �ف
ي نفس �ا تری األطفال إ� المدرسة، هل 

سیبدأ أي من األطفال �ف
ا؟  المدرسة وهل �مكنكمتحض�ي األطفال مع�

ساعد الطفل ع� أن �صبح مستقً� قدر اإلمكان ف�ما یتعلق ب�رتداء  •
 .ة المرحاضرالمالبس وز�ا

 ب مع طفلك ع� الذهاب إ� المدرسة ل�ي �صبح ذلك آمنا لە. ّر تد •

ي صف الطفل حول ما ذا كان  •
تحدث إ� المدرسة أو أول�اء األمور �ف

ا إ� و�عودون ب�مكانكمالتوصل إ� ترتیبلألطفال بح�ث �ذهبون من  ومع�
 .المدرسة

ي صف الطفل،  •
يؤدي إ� فمن شأن ذلك أن تواصل مع وتعرف ع� اآلباء اآلخ��ن�ف

ف األطفال واآلباء  .تعاون واتصال أفضل بني
ل وتابع ك�ف �لعب األطفال مّ ق • ف  بدعوة مختلف األطفال من القسم أو الصف للم�ف

ا ي منع استبعاد بعض األطفال والتنمر عليهم،مع�
 . فهذا �مكن أن �ساهم �ف

ي القسم/ الصف وآباءهم، فإن ذلك يؤدي إ� دّ تح •
ي عن األطفال �ف ث �شکل إ�جاىب

 .عندطفلك بالذات للغ�ي وتقدیر هم م��د من القبول 
تأ�د من حصول طفلك ع� قسط کاف من النوم والطعام والحرکة،  •

ي المدرسة
 .فعندها س�صبح الطفل أ��� تحمال �ف

ت�ب لحفالت أع�اد الم�الد واللقاءات االجتماع�ة األخرى لتشمل ّك ف • ي ك�ف�ة ق�امك کوالد بال�ت
ر �ف

ي روضة األطفال و / أو المدرسة 
ي الصف. ر�ما �مكنك استعارة المرافق�ف

ي القسم أو �ف
جميع األطفال �ف

 لمثل هذا الحدث؟
 .ذلك یؤثر ع� مواقف الطفل ونظرتە تجاە المدرسة ألن ث ب��جاب�ة عن المدرسة،دّ تح •
ي المدرسة •

ي الح�اة الیوم�ة المدرس�ة لطفلك، فمن شأن ذلك أن یؤدي إ� أداء أفضل لطفلك �ف
 .أحرص ع� االنخراط �ف

ي خلق بيئة ج�د ا بدعوةمّ ق •
كة، فمن الممکن أن �ساهم هذا �ف ي الصف. ة لصف بأ�مله إ� األ�شطة المش�ت

 �ف

ي روضة األطفالّن ک •
ي المدرسة مقارنة مع ما كان عل�ه الوضع �ف

. ع� استعداد لتواصل أقل مع موظ�ف



ي المدرسة
 روضة األطفال والبدء �ف

آمنة وج�دة  SFO ستس� روضة األطفال، بالتعاون والتفاهم مع الوالدين، إ� جعل االنتقال من روضة األطفال إ� المدرسة و
 .للطفل

 
ق من أن روضة األطفال: ّق تح
 
 .SFO قدوضعت إجراءات روتين�ة لعمل�ة االنتقال من الروضة إ� المدرسة و •

ي المدرسة •
 .لديها برنامج ت��وي خاص لألطفال الذين سيبدأون �ف

ي المدرسة •
 .تحتفل بنها�ة مرحلة الروضة لألطفال الذين س�غادرون ر�اض األطفال للبدء �ف

ي تخط�ط وتنف�ذ المرحلة االنتقال�ة ع� سب�ل المثال،ع�ب إجراء •
 تقوم بدعوة اآلباء للمشاركة �ف

 .محادثات فرد�ة مع اآلباء أو عقد اجتماع لآلباء

 . الطفل/والدةتع�ي معلومات حول طفلك إ� المدرسة و�اإلتفاق معك أوً� بصفتك والد •

من قانون 13توفر معلومات مشمولة بال��ة للمدرسة عن طفلك وعنکما بصفتکما والدا الطفل. تنص المادة  •
ي ر�اض األطفال والمدارس رةالعامة إلداا

ف �ف ف أمور أخرى، ع� أنه ال ُ�سمح للموظفني (واجب الحفاظ ع� ال��ة)، من بني
. و�ذا حدث ذلك، ف�جب أن منح اآلخ��ن إمكان�ة الوصول إ� أو معرفة ما �عرفونه عن الظروف الشخص�ة لشخص ما

 .باالتفاق مع الوالدين�کون 
 

ي المدرسة
 المدرسة و�دء الطفل �ف

 د من:ّك تأ
ي المدرسة و •

ي الروضة قبل بدء  SFO ما إذا كان الموظفون �ف
يزورون األطفال �ف

 .المدرسة

ي  •
ما إذا كانت المدرسة تدعوكم أنتم اآلباء للتعاون معها من أجل بدا�ة ج�دة �ف

 .المدرسةلطفل�م

 .ك�ف تعمل المدرسة من أجل ضمان رفاە جميع األطفال •

ة  • ي الف�ت
ف األطفال �ف ي االعتبار الصداقات بني

ما إذا كانت المدرسة تأخذ �ف
 .االنتقال�ة وعندما يتم توز�ــــع األطفال ع� الصفوف

إذا كان طفلك ال �ذهب إ�  SFO م االنتقال إ� المدرسة وینظتم تک�ف ی •
 .روضة األطفال

اك  • احات وماذا تفعل من أجل إ�ش ك�ف تؤمن المدرسة األمن خالل االس�ت
ي اللعب

 .الجميع �ف

لتعرف ما �ي إجراءات ارتداء المالبس وز�ارة  SFO مع المدرسة والتواصل  •
 .المرحاض

ف روضة األطفال والمدرسة إذا کنت ق • ا إ� دك�ف يتم التعاون بني  انتقلت حديث�
 .البلد�ة

ي االجتماعات االنتقال�ة مع المدرسة •
جم لك �ف ف م�ت لتکون ما إذا كان سیتم تأمني

 . أن المدرسة تحصل ع� المعلومات الصح�حة عن طفلكمتأ�دا من

ا لمتابعة وتبادل المعلومات حول طفلك SFO ك�ف تعمل المدرسة و •  .مع�

 .ما �ي توقعات المدرسة منك کوالد •

ي الواجبات •
ل�ة المدرس�ةما إذا كانت المدرسة تقدم المساعدة �ف ف  . الم�ف

 . لألطفال الذين �حتاجون إ� مساعدة إضاف�ةمساعدةما إذا كانت المدرسة تقدم  •

ا الحت�اجات طفلك ومتطلباته األساس�ةافيّ  مکاما إذا كانت المدرسة توفر تعل�م • .خص�ص�



 
 

ي بدوقد حان وقتالهل تخطر ببالك أش�اء أخری 
 المدرسة، مثل ء �ف

 
ي  .1

 ؟SFO البدء �ف
2. SFOي المدرسة؟

  والبدء �ف
ي الاالبدء مبكًر  .3

 درسة؟م �ف
ي وق .4

ي المدرسة �ف
 الحق؟  ٍت البدء �ف

؟ .5 ي
 ك�ف تنظم المدرسة التعل�م لألطفال الذين �حتاجون إ� دعم إضا�ف

 ألطفال الذین لغتهم األم �ي اللغة الصام�ة؟ل المدرسة دّ ك�ف تع .6
 المدرسة لألطفال الذين �ستخدمون لغة اإلشارة؟دّ ك�ف تع .7
 ك�ف تنظم المدرسة التعل�م لألطفال المنحدر�ن من األقل�ات القوم�ة؟ .8
و�ج�ة؟   .9 ك�ف ترتب المدرسة لألطفال ذوي الخلف�ة اللغ��ة المختلفة عن ال�ف

و�ج�ة؟ّص المدرسة لألطفال الذين �حتاجون إ� تعل�م خادّ ك�ف تع .10 ي اللغة ال�ف
  �ف

نت:  �مکنك قراءة الم��د ع� صفحتنا ع� اإلن�ت
www.fug.no أو  و/www.fubhg.no 

 
 بك لالتصال 

�
إذا كانت لد�ك �ساؤالت خالف هذا، فمرحبا

ي 
 ، FUB   :post@fubhg.noبنا �ف

FUG :post@fug.no 
200 99 477أو اتصل بنا ع� الهاتف: 

 

 
 تتم
 یفّ

�
 ا لجان أول�اء األمور ل�م حظ

 لألطفال من مّ  مع االنتقال المهاسع�ًد 
 !SFOروضة األطفال إ� المدرسة و 

 
 
 
 

 

 
 األطفال. واجب التعاون مع المدرسة ف�ما يتعلق باالنتقال من روضة األطفال إ� المدرسة، وضةمن قانون رa 2المادةّص تن

 :ع� ما ��ي 
 

ي عمل�ة انتقال األطفال من روضة األطفال إ� المدرسة 
 الرعا�ة فقمراو�جب أن تتعاون روضة األطفال مع المدرسة �ف

�جب أن  من قانون المدارس الخاصة.5-5 من قانون التعل�م والمادة 5-13 المادة ، راجع)SFOالنهار�ة ألطفال المدارس (
 . ضمان حصول األطفال ع� انتقال آمن وسل�مع�التعاون هذا �ساعد 


