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مشاركتكم هامة

 
نحتاج مساعدتكم ودعمكم إلنجاح ھذا المشروع. 

 الرجاء من سیادتكم االمضاء على اعالن الموافقة
 المصاحب عند قبول مشاركة ابناءكم وارجاعھ الى

المدرسة.
 نحتاج كذلك استجوابكم شخصیا واخد رأیكم وذلك

 على سبیل المثال كیف شھدتم او عشتم التعاون في
العمل مع المدرسة.

 یمكنكم أیضا بأنفسكم المشاركة في ھذا المشروع
 عند اجابتكم على ھذا االستخبار الذي سنرسلھ مع

 ابنكم الى المنزل.  كما یمكنكم أیضا مأل االستخبار
عن بعد عبر اإلنترنت.

 سیتم في ھذا المشروع تشریك كل العائالت للتعبیر
 وابداء رأیھم. مشاركة عدد أكبر من اال طفال

واالولیاء بمحض
إرادتھم من شانھ ان یسرنا كثیرا . 

 تكون المشاركة بطبیعة الحال بصفة اختیاریة أي
 یمكنكم العتراض او سحب موافقتكم في كل األوقات

 وبالتالي یحق لكم منع مواصلة العمل بتواریخكم
ومعطیاتكم.

 نعول كثیرا على دعمكم من خالل مشاركتكم مع
اطفالكم.

شكرا لكم

                                                                                                        

 هل لديكم أسئلة؟

 مزید من المعلومات واالجابة على كل أسئلكم
 واستفساراتكم

 یمكنكم التصال بنا عبر الھاتف او عبر البرید
 االلكتروني
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BiFoKi مشروع

 تشارك مدرستكم في مشروع مبدأ التوأمة التكميلي في
.(BiFoKi) المدارس    

 من خالل هذا المشروع نريد معرفة مدى دعم المدرسة
المختلطة

 لهذا السبب سننظم في مدرسة ابناءكم دراسة تكميلية لكل
اإلطار التربوي والمكلفين ببيداغوجيا التعليم.

كما سنشرف على تنظيم لقاء مشترك مع االولياء.

 سيجرى هذا المشروع من قبل حامعة بيليفالد وسيمول من
وزارة التربية والبحث االتحادية  األلمانية

بين المشترك  التعاون  مدى  معرفة  نريد  البحث  هذا   في 
والمدرسة. األولياء 

المؤسسة داخل  التلميذ  اريحية  على  الوقوف  أيضا   نريد 
الحلقات خالل  من  ككل  التربوية  المنظومة   ونجاح 

المشتركة. واللقاءات  التكميلية 
مرتين. المشاركين  كل  استجواب  نريد 

لنا  بالنسبة  األهمية  من  غاية  على  التالية هي  النقاط 
 

المدرسة؟ الى  ابنك  - هل يذهب 
المدرسة؟ بالرا حة البنك داخل  - هل هناك شعور 

أيضا؟ ابنكم  يستطيع  -  مادا 
-  هل ابنكم راض عن نفسه؟

البنكم؟ المعرفية  المهارات  في  تطور  اكتشفتم  - هل 
ابنكم؟ أنتم راضون عن مدرسة   - هل 

المدرسة؟ داخل  االولياء  تقيمون دور  - كيف 

مدرستكم؟ داخل  سنكون  متى 
المعطيات خالل شهر سبت  لجمع  اول موعد    سيكون 

2018 لسنة  أكتوبر  وشهر 

جويلية الى شهر  جانفي  من شهر  سيكون  الثاني   الموعد 
2019 لسنة 

نوفمبر في  اما  الزمنية  الفترة  في  االولياء  لقاء     سيحدد 
2019 و مارس 2019 او بين أكتوبر    2018 ومارس 

.2020 

ينتمي التي  المدرسة  طرف  من  بالموعد  اعالمكم   سيقع 
ابنكم. اليها 

نتصرف؟ كيف 

عدد من على  الدروس  اثناء  ابناءكم   سيتحصل 
األسئلة من  مجموعة  على  تحتوي   االستخبارات 

سيقوم والحساب.  والقراءة  بالكتابة  تتعلق   والواجبات 
ذلك. في  اطفالكم  بمساعدة  المشروع  أعضاء  أحد 

سيتجاوبون االطفال  ان  ستبين  المجال  هذا  في   خبرتنا 
لهم. بشكرنا  وسيفرحون  معنا 

الموافقة ورقة  على  اولياؤهم  اللذين صادق  األطفال   فقط 
موافقتكم على  كثيرا  نعول  لهذا  معنا.  المشاركة   يمكنهم 

المشاركة. على  ابناءكم  وتشجيع 
ونثمن المشاركة  العائالت  كل  المشروع  اخر  في   سنشكر 

معنا. تضامنهم 

بمعطياتكم؟   يحدث  ماذا 
نترك لن  معطياتكم.  كل  مع  وسرية  حرفية  بكل   سنتعامل 

المعطيات االطالع على  البحث  إطار  اخر خارج   أحد 
أحد يطلع  لن  وبالمدرسة.   بالعائلة،  بأطفالكم،   الخاصة 

ابناءكم. أجوبة  على 
والتواريخ  المعطيات  حماية  حول  المعلومات  من   لمزيد 

التالي. الرابط  على  الدخول  يمكنكم 
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