
أعزائي أولیاء األمور والتالمیذ في الصفین الخامس 
والسادس! 

من أجل خلق جو تعلیمي إیجابي وھادئ للتالمیذ والمعلمین, تم االتفاق 
على تدابیر موحدة  والتي یتم االلتزام بھا على قدم المساواة من 

قبل الجمیع . 
نطلب منكم قراءة االتفاقیات ومناقشتھا مع أطفالكم والتوقیع على 

القسم أدناه وأعطائھا ألطفالكم لتسلیمھا إلى المدرسة. 
یرجى التأكد من أن طفلك یتناول وجبة فطور صحیة وھادئة في الصباح 

قبل المدرسة وإال فإنھ لن یستطیع التركیز والعمل بشكل صحیح. من 
فضلك ال تعطي طفلك رقائق الجبس أو ما شابھ ذلك لیأخذھا معھ 

للمدرسة. 
تحقق من الجدول كل یوم وساعد طفلك على حزم حقیبتھ المدرسیة 

مساءا. 
إذا كان طفلك بحاجة  للمساعدة في أداء واجباتھ المدرسیة, فیمكنھ 
الذھاب إلى المدرسة في الساعة 1:40 ظھرا أیام الثالثاء واألربعاء 

والخمیس لتلقي المساعدة في حل واجباتھ . 

اتفاق : 

التأخیر: 1.
إذا وصل الطفل متأخًرا للدرس  في الصباح أو بعد فترة الراحة (بدون 
عذر مقبول) ، یتم إدراج(كتابة) الوقت المتأخر في سجلھ. في المرة 
الثالثة تكون ھناك رسالة(مالحظة) في السجل(Logbuch) یجب أن یوقعھ 

الوالدان. 
یتم تسجیل الغیاب بدون عذر في الشھادة في نھایة نصف السنة 

الدراسیة . 

.2 التحیة والتودیع: 
یقوم(یقفون) األطفال للترحیب في بدایة كل درس ولدیھم بالفعل كتبھم 

على الطاولة (انظر أدارة الوقت او وقت التوجیھ). بعد وقت 
التوجیھ(Regiezeit) في نھایة الدرس , یبقى كل طفل في مقعده 

وینتظر المعلم إلنھاء الدرس. 
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3. المواد التعلیمیة: 
یجب دائًما حمل دفتر السجل(Logbuch) أیًضا في الغرف المتخصصة, في 

حالة نسیان السجلسیتم االتصال بالوالدین على الفور في ذلك الیوم. 
یتم تسجیل جمیع الواجبات المنزلیة في السجل. إذا لم تكن ھناك 

واجبات في الدرس , یرسم المرء خطًا. 
إذا نسي الطفل أغراضھ(كتاب تمرین , دفتر , كتاب , إلخ) و/أو 
واجباتھ المدرسیة لمادة ما, یقوم المعلم بكتابة الفشل (عدم 

االنجاز)في تسلیم الواجب في الجزء الخلفي من الصفحات في السجل.و 
یقوم الوالدین بالتوقیع . یأخذ المعلم االخفاقات (عدم االنجاز) في 

االعتبار عند اعطاء درجة المشاركة الشفویة. 

4. االزعاج أثناء الدرس: 

في حالة تعكیر حالة الھدوء ، سیتم تنفیذ اإلجراء التالي: 
في االزعاج االول : سیتم كتابة االسم على السبورة. 

في االزعاج الثاني : سیتم وضع خط بعد االسم. 

في االزعاج الثالث : یجب كتابة نص في المنزل , والذي یتم التوقیع 
علیھ من قبل الوالدین. 

إذا كان التلمیذ یتصرف بشكل غیر محترم تجاه المعلمین أو زمالئھ في الفصل 
أو أثناء فترات الراحة  فسیتم إدخال المخالفة في السجل في المرة 

األولى , في حالة االنتھاكات المتكررة و / أو الحوادث الخطیرة ,سوف تتبع 
اإلجراءات التنظیمیة مثل الفصل أو التوبیخ. 

5. السلوك أثناء فترات الراحة: 
یتم قضاء فترة االستراحة الطویلة في ساحة المدرسة , حیث یتم تناول وجبة 

اإلفطار أیًضا. ُتستخدم فترات الراحة الطویلة أیًضا للذھاب إلى المرحاض. 
استراحة ال5 دقائق تسھل تغییر الغرف(غرفة الصف ) إذا لزم األمر. في 

الحاالت العاجلة , یمكنك الذھاب إلى المرحاض بشكل فردي. یمكنك أن تشرب 
في غرفةالدراسة(الصف) ولكن ال یمكنك االكل . 

6. وقت التوجیھ(ادارة الوقت): 
عادة ما یكون ھناك وقت للتوجیھ في الدقائق األخیرة قبل نھایة الدرس. خالل 

ھذا الوقت  یكتب الطالب واجباتھم المدرسیة في السجل , ویتم ازالھ 
المواد(الكتب) من الدرس السابق و التحضیر  للدرس الجدید. یجب ان یكون 

السجل (Logbuch)دائًما موجودا ویتم وضعھ على الطاولة أثناء الدرس. 
باإلضافة إلى ذلك , في الدرس األخیر  یتم رفع الكراسي وإغالق النوافذ 

والتقاط القمامة من األرضیة وفصلھا في سلة القمامة المناسبة. 
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شكرا لتعاونكم! 
مع فائق االحترام 

  --------------------------------------------------

لقد أخذت علما باالتفاقات للصف  ____. 

اسم التلمیذ: ___________________________________ 

المكان والتاریخ: ___________________________________ 

التوقیع :                                          
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