ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻒ س
ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ

هل لديكم أسئلة؟

مشاركتكم هامة

ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺳﺌﻠﻜﻢ
واﺳﺘﻔﺴﺎ راﺗﻜﻢ
ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ ﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ او ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻧﺤﺘﺎج ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ودﻋﻤﻜﻢ ﻹﻧﺠﺎح ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
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ﺳﯿﺘﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺸﺮﯾﻚ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ
واﺑﺪاء رأﯾﮭﻢ .ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻ طﻔﺎل
واﻻوﻟﯿﺎء ﺑﻤﺤﺾ
إرادﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ ان ﯾﺴﺮﻧﺎ ﻛﺜﯿ ﺮا .
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺑﺼﻔﺔ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ أي
ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ ﻻﻋﺘ ﺮاض او ﺳﺤﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮارﯾﺨﻜﻢ
وﻣﻌﻄﯿﺎﺗﻜﻢ.

العنوان
Prof‘in Dr. Birgit Lütje-Klose
Sonderpädagogik

اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ ﺳﯿﺎدﺗﻜﻢ اﻻﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﻼن 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 اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر اﻟﺬي ﺳﻨﺮﺳﻠﮫ ﻣﻊ
اﺑﻨﻜﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ أﯾﻀﺎ ﻣﻸ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
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ﻧﻌﻮل ﻛﺜﯿ ﺮا ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻜﻢ ﻣﻊ
اطﻔﺎﻟﻜﻢ.
ﺷﻜ ﺮا ﻟﻜﻢ

 BiFoKiمشروع

كيف نتصرف؟
سيتحصل ابناءكم اثناء الدروس على عدد من
االستخبارات تحتوي على مجموعة من األسئلة
والواجبات تتعلق بالكتابة والقراءة والحساب .سيقوم
أحد أعضاء المشروع بمساعدة اطفالكم في ذلك.
خبرتنا في هذا المجال ستبين ان االطفال سيتجاوبون
معنا وسيفرحون بشكرنا لهم.

في هذا البحث نريد معرفة مدى التعاون المشترك بين
األولياء والمدرسة.
نريد أيضا الوقوف على اريحية التلميذ داخل المؤسسة
ونجاح المنظومة التربوية ككل من خالل الحلقات
التكميلية واللقاءات المشتركة.
نريد استجواب كل المشاركين مرتين.

فقط األطفال اللذين صادق اولياؤهم على ورقة الموافقة
يمكنهم المشاركة معنا .لهذا نعول كثيرا على موافقتكم
وتشجيع ابناءكم على المشاركة.
سنشكر في اخر المشروع كل العائالت المشاركة ونثمن
تضامنهم معنا.

النقاط التالية هي على غاية من األهمية بالنسبة لنا

ماذا يحدث بمعطياتكم؟
سنتعامل بكل حرفية وسرية مع كل معطياتكم .لن نترك
أحد اخر خارج إطار البحث االطالع على المعطيات
الخاصة بأطفالكم ،بالعائلة ،وبالمدرسة .لن يطلع أحد
على أجوبة ابناءكم.
لمزيد من المعلومات حول حماية المعطيات والتواريخ
يمكنكم الدخول على الرابط التالي.

www. bifoki.de

-

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

هل يذهب ابنك الى المدرسة؟
هل هناك شعور بالرا حة البنك داخل المدرسة؟
مادا يستطيع ابنكم أيضا؟
هل ابنكم راض عن نفسه؟
هل اكتشفتم تطور في المهارات المعرفية البنكم؟
هل أنتم راضون عن مدرسة ابنكم؟
كيف تقيمون دور االولياء داخل المدرسة؟

متى سنكون داخل مدرستكم؟
سيكون اول موعد لجمع المعطيات خالل شهر سبت
وشهر أكتوبر لسنة 2018
الموعد الثاني سيكون من شهر جانفي الى شهر جويلية
لسنة 2019
سيحدد لقاء االولياء في الفترة الزمنية اما في نوفمبر
 2018ومارس  2019او بين أكتوبر  2019و مارس
.2020
سيقع اعالمكم بالموعد من طرف المدرسة التي ينتمي
اليها ابنكم.

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

