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Arabisch 

  ریاض األطفاللوالدین حول لمعلومات 
ف��ي ھ��ذه المرحل��ة  .یب��دأ مس��ار التعل��یم بالمدرس��ة اإللزامی��ة ف��ي حی��اة طفل��ك، ی��اض األطف��الرم��ع دخ��ول 

ف���ي  نتق���ال إل���ى المدرس���ة االبتدائی���ة.لإل ھموت���وجیھ ھمتش���جیعباألول���ى ی���تم دع���م األطف���ال بط���رق عدی���دة، 
  معلومات حول أھداف ومھام وأنظمة ریاض األطفال. ونھذا الكتیب تجد

 ریاض األطفالأھداف 
ن وال��دیھم ع��لبض��ع س��اعات  بانتظ��ام المتق��دمین م��ن األطف��الفص��ل جمی��ع ین ،ض األطف��الاری��م��ع دخ��ول 

  .الحیاة واللعبالخبرة في من  اجدید لھم مجاالھذا یفتح و أو أولیاء أمورھم.
عن���د دخ���ول لألطف���ال  األساس���یةوالق���درة ومس���توى التط���ور والش���روط اللغوی���ة  ةا لمعرف���مق���دارختل���ف ی

أن یك���ون ك���ل و .التالمی���ذھ���و تحفی���ز وتعزی���ز التنمی���ة الفردی���ة وال���تعلم لجمی���ع ھن���ا الھ���دف و الروض���ة.
  .یستطیعقدراتھ بأفضل ما تطویر  ىعل اقادرطفل 

  "التعلم" في ریاض األطفال؟ماذا یعني 
زی���ورخ رق���م تعل���م م���نھج  -ال���تعلم نفس م���نھج ب���ری���اض األطف���ال والمدرس���ة االبتدائی���ة والثانوی���ة  تلت���زم

خ����ذ ف����ي یؤ حی����ث ح����دد االختصاص����ات الت����ي ینبغ����ي اس����تخدامھا ف����ي ری����اض األطف����ال.ی ووھ���� - 21
  .لحول تطویر وتعلم الطف فمن المعار ثحدستُ ااالعتبار ما 
یتعلم���ون ف���ي نف���س  األطف���ال،عن���دما یلع���ب  ا ھام���ا م���ن الت���دریس.ءش���كل ج���زیو ىأھمی���ة كب���راللع���ب ل���ھ 

 .ةدث���احالمل أو یتش���كالأو  ةش���اركالمد أو ی���قلالت تھماالحظ���م خ���اللی���تعلم األطف���ال األص���غر س���ناً  الوق���ت.
 .اواح���د ش���یئااللع���ب وال���تعلم  یش���كلاألطف���ال  عن���دو اختب���ار وتوس���یع ق���دراتھم الخاص���ة.بتمتعون س���انھ���م ی

 ل.اطف���ألم���ن المدرس���ة، یتغی���ر التفكی���ر وال���تعلم ل���دى ااألول���ي رب���ع س���نوات األثالث إل���ى ال��� وف���ي خ���الل
 ،خ���ارجالم���ن عل���یھم مل���ي یُ ال���ذي ال���تعلم محت���وى  عل���ىبش���كل أفض���ل  انتب���اھھمھم دائم���ا تركی���ز یمك���نو

مث��ل اللغ���ات  تخصص��اتتعلم ف��ي نح��و ال��ال��تعلم ف���ي تركی��ز ال إذ یتح��ول: أكث��ر بمنھجی��ة دائم��اویتعلم��ون 
  .والفنون التشكیلیةوالریاضیات 

وف���ي بع���ض الح���االت الفردی���ة  لغ���ة الت���دریس ف���ي الروض���ة ھ���ي ف���ي األس���اس األلمانی���ة السویس���ریة.و
  األلمانیة.اللغة استخدام یمكن 

  مشاھدة والتحكیم في ریاض األطفالال
یق���وم  .21ف���ي م���نھج زی���ورخ  ض���حةلكف���اءات المول وی���تم ذل���ك طبق���ا .ش���امال امی���ذ تقییم���ی���تم تقی���یم التال

 والرغب���ة. حالت���ھ م���ن التط���ور والمعرف���ة والق���درة ع���نمعل���م ری���اض األطف���ال بمالحظ���ة وتقی���یم الطف���ل 
لتع���اون م���ع باھ���ذه المالحظ���ات والتقییم���ات ھ���ي أس���اس ال���دعم المس���تھدف، لق���رارات تعلیمی���ة أخ���رى، 

التقی����یم الع����ام یكش����ف و الوال����دین.النط����ق، إل����خ.) وم����ع  ، مع����الجوالمع����الجون التربوی����ونن (ئییاالخص����ا
معل���م وی���دعو  بنتیج���ة ھ���ذا التقی���یم.علم���ا ویُح���اط الطف���ل ووالدی���ھ أو أولی���اء أم���وره  طف���ل.ك���ل كی���ف تق���دم 
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وم��ن ح��ق الوال��دین رف��ض  .لمناقش��تھم ف��ي أم��ور طفلھ��م إل��ى اجتم��اعین س��نویا الوال��دینری��اض األطف��ال 
  حضور الدعوة الثانیة إذا وافق المعلم علي ذلك.

 وإذا رف����ض .یوض����ح فی����ھ حض����ورھم دع����وة المناقش����ةبع����د المحادث����ة، یوق����ع الوال����دان عل����ى نم����وذج 
 ویس���لم للوال���دینف���ي مجل���د تُحف���ظ النم���اذج  ھ���ذه النم���وذج. یُثب���ت ذل���ك ف���يمحادث���ة، حض���ور أي ن االوال���د

  شھادات في المدرسة االبتدائیة.لمشابھة ل -في نھایة الروضة 
  توفیرال

ذل���ك إذا ك���ان الطف���ل و اإللزام���ي (القب���ول ف���ي ری���اض األطف���ال) ف���ي ح���االت فردی���ة؛یمك���ن ت���وفیر التعل���یم 
یضاً ن أیمکوھ���ذا الت���وفیر .التربوی���ة المتخصص���ة ب���الطرق اال یمك���ن التغل���ب علیھ���ق���د ص���عوبات  س���یُالقي

م���ن  الت���وفیر یمك���ن أن یُق���دمطل���ب  .تطبیق���ھ ف���ي ح���االت اس���تثنائیة اثن���اء الدراس���ة ف���ي الم���دارس االبتدائی���ة
إذا ل���م  الرعای���ة المدرس���یة.ی���د إدارة ف���ي والب���ّت ف���ي ھ���ذا الطل���ب  األطف���ال. معلم���ي ری���اضأو ن الوال���دی

  .نطقةدارة، فیمكنھما تقدیم شكوى إلى مجلس الماإلیوافق الوالدان على قرار 
  نقل إلى المدرسة االبتدائیةال

أس���س  ض���منیًا.الص���ف األول االبت���دائي غالب���ا االنتق���ال إل���ى وی���تم  .ع���ادة روض���ة األطف���ال ع���امینت���دوم 
الطف���ل ظھ���ر مس���تویات كف���اءة تُ  وھ���ي ط التوجی���ھ ف���ي المن���اھج الدراس���یة.انق���بش���كل م���ا یس���مى النتق���ال تُ ا

ل���یس م���ن الض���روري أن ی���تقن األطف���ال بالفع���ل مس���تویات الكف���اءة فوم���ع ذل���ك،  األطف���ال. ةض���وف���ي ر
الث����اني م����ن التعل����یم االبت����دائي  الص����فھای����ة فق����ط ف����ي ن الموص����وفة عن����د دخ����ولھم المدرس����ة االبتدائی����ة.

یُحققھ���ا مجموع���ة المتطلب���ات األساس���یة ف���ي المن���اھج الدراس���یة، والت���ي ینبغ���ي أن ب ىُوض���عت م���ا یس���م
  .أثناء الدراسة الطالب

  م���ن  اتخ���اذهینبغ���ي یج���ب توض���یح م���ا  ،ال���تعلم أو ت���أخیر ف���ي التط���ورف���ي ص���عوبات وج���ود ف���ي حال���ة و
 ھ���ذهاتخ���اذ ف���ي المعل���م وأولی���اء األم���ور  یش���تركوف���ي ذل���ك  .أو تلمی���ذة ت���دابیر خاص���ة ض���روریة لتلمی���ذ

 Schulische"إلج����������راء عملی����������ة التواف����������ق ھ����������ذه أداة خاص����������ة و .الق����������رارات مع����������ا
Standortgespräch  إذا و "، متاح����ة لھ����ذا اإلج����راء.نق����اش المتخصص����ین الترب����ویینلجن����ة) (موق����ع

الرعای���������ة ر، إدارة ألمزم الوإذا سة درلمرة إدارة استشاا ج���������بو ،قتفاالی إالمش���������تركون  م یتوص���������لل
 .ارات الالزم���ةق���رال س���یةالمدرالرعای���ة بع���د التحق���ق م���ن جمی���ع الملف���ات، تتخ���ذ إدارة  .أیض���ا س���یةدرلما

  .المنطقةمجلس  ىإل تقدیم طلبطریق  عنالقرارات  هھذ في لطعناویمكن أیضا 
 

 

 

 

 

  والتوزیع وأیام الجوكر الغیاب
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 ،عف���اءواإلالغی���اب، م���ن حی���ث رس االبتدائی���ة االم���دجمی���ع ق���وانین و إلزام���ي.األطف���ال روض���ة  دخ���ول
عل���ى س���بیل وعل���ى وج���ھ التحدی���د،  یعن���ي،وھ���ذا  ری���اض األطف���ال.عل���ي  اأیض���تُطب���ق  الج���وكرأی���ام و

ف���ال ب���د م���ن إحاط���ة معل���م الفص���ل ، لھ���ذا الس���ببف���ي المن���زل  س���یمكثالمث���ال: إذا ك���ان الطف���ل مریض���اً و
  وأسبابھ.علما بھذا التغیب 

إل���ى  ةالحض���ور للدراس���إعف���اء م���ن تق���دیم طل���ب ، یج���ب وإذا ك���ان س���بب تغی���ب الطف���ل معروف���ا مس���بقا
، العائل����ةمث����ل المناس����بات االس����تثنائیة ف����ي  مھم����ةاإلعف����اء ألس����باب طل����ب أن یك����ون و إدارة المدرس����ة.

  لطف����ل.أس����رة امح����یط الدینی����ة الخاص����ة أو األم����راض المعدی����ة ف����ي المناس����بات ، والھام����ةواإلج����ازات 
 عن����دة یة والمدرس����یأن تأخ����ذ بع����ین االعتب����ار الظ����روف الشخص����یة واألس����رملتزم����ة ب����إدارة المدرس����ة و

  .للطفل من المدرسة إعفاءأیام السماح بالموافقة على 
 ك���لی���ومین  ،طل���ب إعف���اءتق���دیم ، أي دون )Jokertage 2(ی���ومین  تلمی���ذة وتلمی���ذ طل���بیح���ق لك���ل 

ع��ادة  ین الی��ومین.ھ��ذ ع��ن موع��دمق��دما روض��ة األطف��ال  معل��مأن یخب��را  الوال��دین وعل��ى دراس��یة. س��نة
المدرس���ة وتخب���ر ؛ م���ن قب���لمعل���م الفص���ل أولی���اء األم���ور ل���م یبل���غ  اإذ الج���وكرأی���ام  ةتنتھ���ي ص���الحی م���ا

  .الدائرةفي  المعمول بھا یحةلصحااللوائح  الوالدین عن
  واجباتعلیھم اآلباء لھم حقوق و

یح���ق للوال���دین ف بع���ض حق���وق وواجب���ات الوال���دین بش���كل واض���ح.ف���ي ق���انون الم���دارس االبتدائی���ة تع���رف 
 عل���ى س���بیل المث���ال الحص���ول عل���ى معلوم���ات ف���ي الوق���ت المناس���ب ح���ول المس���ائل التنظیمی���ة للمدرس���ة؛

  و ،س������اعات ال������دوام المدرس������يوالتعل������یم، أم������اكن ، وعل������ى الص������فوف الدراس������یة األطف������التوزی������ع 
ری��اض  م��ا یح��دث ف��يالوق��ت المناس��ب وبش��كل من��تظم ع يف��اآلب��اء  یخب��رالمعل��م و النش��اطات المدرس��یة.

  األطفال.
 بعض���ھم ال���بعض؛وجھ���ات النظ���ر م���ع  تب���ادلف���ي ح���االت خاص���ة، یج���ب عل���ى المعل���م وأولی���اء األم���ور و

أح���داث غی���ر عادی���ة، أو  ق���ع ل���ھت اعن���دم أو ،الطف���ل ص���عوباتعن���دما یواج���ھ عل���ى س���بیل المث���ال، وذل���ك 
  عندما یتم الكشف عن شيء غیر عادي في األداء أو السلوك.

تقری��ر المس��ار رأي عن��د ولھ��م الح��ق ف��ي إب��داء ال�� لآلب��اء حق��وق المش��اركة الفردی��ة والعام��ة ف��ي المدرس��ة.
تربوی���ة ت���دابیر  إل���ىأو االحتی���اج  ،نق���ل إل���ى المدرس���ة االبتدائی���ة)اللطف���ل، عل���ى س���بیل المث���ال (التعلیم���ي ل

إن الحق���وق العام���ة  التواف���ق) أو إج���راءات تأدیبی���ة.عملی���ة والمتخصص���ین الترب���ویین خاص���ة (اجتم���اع 
منص���وص ھ���ي حق���وق طوعی���ة و ةللمش���اركة مث���ل المش���اركة ف���ي مجل���س اآلب���اء أو الب���رامج المدرس���ی

  .الدائرةفي قانون منظمة علیھا 
إذا ك���ان الطف���ل أثن���اء  ان اإلقام���ة.ف���ي مك��� الق���انونذا بھ��� یج���ري العم���ل مج���اني.األطف���ال  ضی���اردخ���ول 

العم���ل بھ���ذا یمكن ف���األس���رة الیومی���ة،  عن���د، ولك���ن عل���ى س���بیل المث���ال مك���ان الس���كنالنھ���ار ال یق���یم ف���ي 
تق���دیم ف���ي خی���ار اللوال���دین فلإذا كان���ت ھن���اك أس���باب وجیھ���ة،  .الطف���ل قام���ةإلف���ي المك���ان الفعل���ي  الق���انون

المعنی���ة  ال���دائرةتق���رر وق���د  .يآخ���رلنق���ل الطف���ل إل���ي دائ���رة س���كانیة ة یالمدرس���الرعای���ة طل���ب إل���ى إدارة 
ال���دائرتان وم���ن الممك���ن أیًض���ا أن تق���وم  س���ة.الدرل االطل���ب ف���ي ح���االت فردی���ة وق���د تح���دد رس���وم ھ���ذا

فیم���ا بینھ���ا، عل���ى س���بیل المث���ال، إذا ك���ان الطری���ق إل���ى المدرس���ة  بترتی���ب المتطلب���ات الالزم���ة المعنیت���ان
  طویًال و / أو خطیًرا.
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ق����انون الم����دارس ف����إن  التالمی����ذ،رعای����ة عھ����د إل����یھم واألش����خاص اآلخ����رین، ال����ذین یُ  للوال����دینبالنس����بة 
ولة ع���ن ض���مان ئمس��� المدرس���ةعل���ى س���بیل المث���ال، ف .یج���ب مراعاتھ���ا نص عل���ى واجب���اتاإللزامی���ة ی���

األطف���ال لل���دروس  تجھی���زأیض���ا ع���ن  مس���ئولة يھ���و .مس���تریحینحض���ور األطف���ال لل���دروس بانتظ���ام و
  .باألدوات والمالبس المناسبةللمناسبات الخاصة (الرحالت، الخ)  أو

  مدرسةالطریق الى ال
ف���ي األس���اس، یج���ب أن یك���ون  ف���ي الطری���ق إل���ى المدرس���ة، تق���ع مس���ؤولیة الطف���ل عل���ى ع���اتق الوال���دین.

إذا ك��ان  إل��ى ری��اض األطف��ال بش��كل مس��تقل. ال��ذھابعل��ى  ق��ادریناألطف��ال بع��د تع��ودھم عل��ى الطری��ق 
تش����مل خ����دمات ھ����ذه و .بعم����ل ال����الزمة یالمدرس����الرعای����ة ق����وم إدارة تج����ًدا،   أو خط����راط����ویالالطری����ق 

  المعنیة بدفع تكالیف ھذه الخدمات. الدائرةوتلتزم الطریق،  ةمراقب أو فَقة لألطفالمرا
  ووقت الدرس وقت الحظر

ب���أن تس���تغرق م���دة تلت���زم البل���دیات  ھبن���اءا علی���و .ق أوق���ات الحظ���ر ف���ي الم���دارس االبتدائی���ة بأكملھ���اتطب���
 .12 الس���اعة حت���ى 8 بأكمل���ھ، أي م���ن الس���اعة ةری���الظھ لم���ا قب��� أخ���ري وق���ترعای���ة أي أو  الت���دریس

  صباح. لكلدقیقة  20ألسباب تنظیمیة لمدة أقصاھا الوقت  اھذومع ذلك، فمن الممكن تقصیر 
ممكن���ة لك���ل  ةفردی��� اس���تفادةھ���ي ھن���اك می���زة خاص���ة لروض���ة األطف���ال تتمث���ل ف���ي وق���ت االس���تعادة، و

بش���كل  عادةیرت���ب المعل���م ال���دروس ف���ي وق���ت االس���تو لك���ل طف���ل. ح���قھ���ذا الت���دریس الط���وعي  .األطف���ال
  مجموعة األطفال. على كیفھیفردي و

  :21زیوریخ التعلم الجدول الزمني من منھج منصوص علیھا في ساعات التدریس اإللزامیة 
  :دروس ف���ي الص���باح ال��� ؛أس���بوعا دراس���یا 20الس���نة األول���ى ف���ي ری���اض األطف���ال

  الحظروفقًا لوقت 
  :دروس ف���ي ال���ی���تم تق���دیم  ؛أس���بوعا دراس���یا 24الس���نة الثانی���ة ف���ي ری���اض األطف���ال

  یرة یومینھظوبعد  ظرالصباح وفقًا لوقت الح
  یةھیاكل الیومال

الظھی��رة أو ف��ي وق��ت یُطل��ب م��ن المجتمع��ات المدرس��یة ت��وفیر الرعای��ة الكافی��ة عن��د الحاج��ة، س��واء ف��ي 
 7:30مس���اًء) أو ربم���ا ف���ي الص���باح (اعتب���اًرا م���ن الس���اعة  18فت���رة م���ا بع���د الظھ���ر (حت���ى الس���اعة 

ی���تم  رس���وم.ل���دفع تخض���ع  ل���ذاو، ھ���ذه الرعای���ة خ���ارج أوق���ات الحظ���ر ص���باًحا) قب���ل بدای���ة فت���رة الحظ���ر.
 إل���ى أولی���اء األم���ور م���ن قب���ل إدارة المدرس���ة أو ال���دائرةف���ي  المناس���بةتق���دیم المعلوم���ات ح���ول الع���روض 

  المعلمین. قبلمن 
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