
                              
  

 

 

 ندوات تعريفية ُمقدَّمة من األهل لألهل 

 حول  كل ما يتعلّق بالروضة والمدرسة 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

 
 

 

 
 
 

 

 

 

ما هَي المدرسة الُمناسبة 
 ِالبني؟

ماذا يتعلّم ابني في 
والمدرسة؟الروضة    

كيف تتم عملية التسجيل 
 للمدرسة؟

المشاركة في صنع القرار 
في الروضة والمدرسة. هل 

 ذلك ممكن؟

هل النّظام التعليمي المدرسي في ألمانيا يمثل لكم أحجية معقدة 
 الفهم؟ 

ر في فهم هذا النظام دونكم بكل سرواألهل سيساع المتدربون الخبراء من
لغات متعددة وأيضا بالمجان.بو  

كيف أتحدث عن 
 المشاكل؟



 المواعيد القادمة

 

 

 

 
 
 

 
  

 هل ترغب في المشاركة في إحدى هذه الفعاليات ؟

 يمكنك التسجيل من خالل التواصل معنا على العنوان البريد اإللكتروني التالي: 
anmeldung-ki@bonn.de  
                   0228776473أو من خالل اإلتصال على الرقم 

المعلومات نرجو منك عند التسجيل ذكر موعد الفعالية التي ترغب أن تشارك فيها. ستحصل على 
 الالحقة عن طريق البريد اإللكتروني.

إثبات أنك حصلت على تطعيم أو أنك مفحوص أو أنك متعافي من الكورونا. قد يتم إجراء حسب ظروف الجائحة، قد يُطلب منك 
 الفعالية أونالين إن استلزم األمر. 

لألهل الذين أطفالهم في عمر الثالث إلى 
 الخمس سنوات

09.202114. الثالثاء،    
  00:21حتى  00:10

  :الموعد

 المنطقة: أونالين
Madani :المشرف 

 اللغة: العربية/ األلمانية
18.09.2021السَّبت،   

  3021:حتى  3010:
  الموعد

Bad Godesberg/Plittersdorf :المنطقة 
Won Sook :المشرف 

 اللغة: األلمانية/ الكورية
09.202142. ، الجمعة   
             11:30حتى  9:30

  :الموعد

Mathtias-Claudius-Schule :المنطقة 
Safaa Aljazzar :المشرفة 
 اللغة: العربية/ األلمانية

09.202152.، السبت    
10:51حتى  01:31  

  :الموعد

Bad Godesberg/Plittersdorf :المنطقة 
Won Sook :المشرفة 

 اللغة: األلمانية/ الكورية
09.202172. ، اإلثنين   

  00:71حتى  00:19
  الموعد:

Bad Godesberg, 
Pfarrzentrum Sankt 

Marien 

 المنطقة:

Christine المشرف:  
 اللغة: األلمانية مع ترجمة للعربية

09.202172. ، اإلثنين   
  21:00حتى  19:00

  الموعد:

 المنطقة: أون الين
Madani المشرف:  

 اللغة: العربية/األلمانية
 

لألهل الذين أطفالهم في عمر السبع إلى 
  العشر سنوات

 8.9.2021 األربعاء،   
           19:00حتى  17:00

  الموعد:

Bad Godesberg, 
Pfarrheim Sankt Marien 

 المنطقة:

Christine und Safaa :المشرف 
/ العربية  اللغة:  األلمانية 

18..202109السبت،    
00:31حتى  00:11  

  الموعد

Rüngsdorf, Pfarrzentrum 
Sankt Andreas 

 المنطقة:

Christine :المشرف 
 اللغة: األلمانية/ اإلنجليزية

09.202112. ، ثالثاءال   
             11:30حتى  9:30

  الموعد:

Mathtias-Claudius-Schule :المنطقة 
Safaa Aljazzar :المشرفة 
 اللغة: العربية/ األلمانية

09.202121.، الثالثاءا   
12:00حتى  0001:  

  الموعد:

 المنطقة: أون الين
Madani المشرف:  

 اللغة: العربية/ األلمانية
09.202152. ، سبتال   

3021:حتى  3010:  
  الموعد:

Bad 
Godesberg/Plittersdorf 

 المنطقة:

Won Sook ةالمشرف:  
 اللغة: األلمانية/ الكورية

 



                              

 

عريفية ليست كافية؟تالفعالية ال  

األهالي!إذن تعالوا إلى مجموعات   

 

لة ما مع المعلمة؟  مناقشة مش

 
اء األمور؟ ك   إجتماع أول                                   اإلعراب عن رأ

لة حواجز اللغة؟  التعامل مع مش

وع ع الروضة أو المدرسة؟ ار لم اح أف  إق

األمر السهل...؟ س  ة ل انا كث  أح

ك ب  ع التعاون المش موض ما يتعلق  ادل أطراف الحوار ف ت  مجموعات األها س
ة شف فرص المشاركة  الروضة والمدرسة وندعم و  األهل والمعلمة أو الم سنك

عض ح نصل معا لتحقيق األفضل ألبنائنا.  عضنا ال  
 

ة أو من  ف ات التع ة  الفعال : ستحصلوا ع معلومات إضاف خالل التواصل ع   
(0228-77-6473). 


