
 المدرسة االبتدائیة
 في الجزء الناطق باللغة األلمانیة من كانتون برن

معلومات لآلباء
Elterninformation zur Volksschule  Arabisch

Bildungs- und Kulturdirektion



المدرسة االبتدائية في الجزء الناطق باللغة األلمانية من كانتون برن2

 معلومات لآلباء 

الفهرس

3 .................................................................................... مقدمة

4 ...................................................................... المدرسة االبتدائية

5 ................................................................ ئيةنظام المدرسة االبتدا

10 ....................................................................... الدعم والتشجيع

12 ............................................................ اآلباء والمدرسة االبتدائية

15 ........................................................................... المسؤوليات

Impressum

Herausgeberin und Copyright: 
Bildungs- und Kulturdirektion

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung 
akvb.bkd@be.ch

Auflage 2022
Download: www.be.ch/volksschule 

http://www.erz.be.ch/akvb


3 المدرسة االبتدائية في الجزء الناطق باللغة األلمانية من كانتون برن

معلومات لآلباء

مقدمة

يقدم الكتيب معلومات حول النظام المدرسي في كانتون برن. 

ويجيب على األسئلة التالية:

 األطفال والمدرسة؟ كيف تأسست روضة

 ماذا تتوقع المدرسة من أولياء األمور؟ 

  ما الذي يمكن لآلباء فعله لجعل أطفالهم يشعرون

باالرتياح ويتعلمون جيًدا؟

يرجى عدم التردد في االتصال بالمعلمون وإدارة المدرسة 

 في البلديات لمزيد من المعلومات.
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االبتدائيةالمدرسة 

 نقاط عامة

Allgemeines 

عادة ما تستغرق المدرسة االبتدائية اإللزامية أحد عشر 

 عاًما.

يبدأ وقت الدراسة االبتدائية في العام الذي يبلغ فيه الطفل 

يوليو )مدة الروضة عامين(.  31عامه الرابع بحلول 

يمكنكم، إذا رغبتم في ذلك، إدخال طفلكم بعد عام من السنة 

 األولى في روضة األطفال.

تمنح المدرسة التالميذ والتلميذات الوسائل التعليمية والمواد 

 المدرسية مجانًا.

يتم تعليم الفتيات والفتيان معًا. تنطبق نفس أهداف التعلم على 

 كال الجنسين.

لمدرسة االبتدائية محايدة فيما يتعلق باألمور الطائفية.ا

في كل بلدية، تقع مسؤولية إدارة رياض األطفال والمدارسة 

 على عاتق لجنة المدرسة وإدارات المدرسة.

إذا أردتم في إلحاق طفلكم بمدرسة خاصة، فيجب دفع 

 الرسوم المدرسية.

تدريبهم في يمكن لألطفال والمراهقين، الذين ال يمكن 

المدارس االبتدائية بسبب إصابتهم بإعاقة، االلتحاق بمدرسة 

 خاصة.

أھداف المدرسة االبتدائیة 
 Ziele der Volksschule

تمنح المدرسة االبتدائیة التالمذة المعرفة والمھارات. وھذا 
یشكل األساس للتدریب المھني في وقت الحق لاللتحاق 

بالمدارس الثانویة والتعلم مدى الحیاة. تساھم المدرسة في 
تطویر المھارات وتخلق مناًخا من االحترام المتبادل 

والتسامح وتعزز السلوك المسؤول تجاه اآلخرین والبیئة 
المحیطة. 

منھج 21 
 Lehrplan 21

یعد المنھج التعلیمي Lehrplan 21 دلیًال للمعلمین من 
مرحلة روضة األطفال حتى الصف التاسع والذي 

یساعدھم في إعداد الدروس. 
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نظام المدرسة االبتدائية

 المرحلة الثانوية
Sekundarstufe II

 التعليم المهني أو المدرسة االعدادية 

)مثل التدريب المهني أو المدرسة الثانوية(

سنوات 2-4

إللزامية
البتدائية ا

سة ا
المدر

V
o

lk
s

s
c

h
u

le

المرحلة االعدادية )الصف السابع إلى التاسع(
Sekundarstufe I

مرحلة المدرسة الثانوية أو 

مرحلة المدرسة الثانوية المتخصصة

سنوات 3

المرحلة االبتدائية )الصف األول إلى السادس(
Primarstufe

المرحلة االبتدائية سنوات 6

سنوات 4

Basisstufe/

Cycle élémentaire

سنوات 3-5 روضة األطفال
Kindergarten

سنتان

 روضة األطفال

Kindergarten 

يتم تدريس أطفال السنة األولى والثانية في رياض األطفال 

معًا في فصل واحد. توفر الروضة لألطفال مساحة كافية 

تعطيه حرية الحركة من أجل المعيشة واللعب واكتساب 

التجارب. ويكمن هدفها في تحفيز وتعزيز التنمية والتعلم، 

حيث يتم النظر في متطلبات التعلم وقدراته المختلفة وكذلك 

 سرعة التعلم.

عادة ما ينتقل األطفال إلى السنة األولى من المرحلة 

االبتدائية بعد قضاء سنتين في روضة األطفال. إال أنه في 

بحسب مستوى تطور  خاصة -بعض الحاالت االستثنائية 

يمكن لألطفال االنتقال إلى السنة األولى من المرحلة  -الطفل 

 االبتدائية قبل أو بعد سنة واحدة من ذلك.

يتم في بعض البلديات تدريس األطفال في روضة

 ف األول بالمدرسة كليًا أو جزئيًااألطفال وكذلك في الص

)من أعمار مختلفة( في مجموعات بها أطفال

 .Cycle élémentaire و فيأ Basisstufeفي 

http://www.erz.be.ch/kindergarten
http://www.erz.be.ch/basisstufe
http://www.erz.be.ch/cycle-élémentaire-de
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(6إلى  1المرحلة االبتدائية )الصف 

Primarstufe (1.-6. Schuljahr) 

من الصف األول إلى السادس يتم تدريس تخصصات 

مختلفة، على سبيل المثال "اللغات" و"الرياضيات" أو 

"التصميم". يتعلم التالميذ ويعملون شيئًا فشيئًا بشكل مستقل 

ل.ومسؤو

بدًءا من الصف الثالث يبدأ التالميذ في تعلم اللغة الفرنسية 

كلغة أجنبية أولى في الجزء الناطق باأللمانية من كانتون، 

 وتعلم اللغة اإلنجليزية بدًءا من الصف الخامس.

بعد المدرسة االبتدائية، يلتحق األطفال بالمدرسة االعدادية. 

ي الفصل الدراسي تقوم المدرسة بإبالغ األطفال واآلباء ف

 الخامس عن إجراءات النقل إلى المدرسة االعدادية.

 (9إلى  7المرحلة االعدادية )الصف 

Sekundarstufe I (7.-9. Schuljahr) 

في المرحلة االعدادية يتم تدريس التالميذ على مستوى 

المدارس الثانوية المتخصصة أو المدارس الثانوية. وتعتبر 

الثانوية أعلى من المدارس الثانوية متطلبات المدرسة 

 المتخصصة.

يقوم المعلم بتوزيع التالميذ وفقًا لنموهم المتوقع للمستوى 

 المناسب.

في التعليم االعدادي، يعد التعليم العام واختيار األهداف 

التعليمية والمهنية المستقبلية من األمور المهمة. تدعم 

باء ومعلم الصف المدرسة هذه العملية المهمة. يرافق اآل

 واإلرشاد المهني )مجاني( المراهقين في اختيار مهنتهم.

www.be.ch/biz

 بعد المدرسة االبتدائية

Nach der Volksschule 

ً مدته  بعد التعليم اإللزامي، يكمل المراهقين تدريباً مهنيا

 سنتان إلى أربع سنوات أو يلتحقون بمدرسة اعدادية.

مزید من المعلومات حول التعلیم المھني على الرابط:
 www.be.ch/berufsbildung 

معلومات حول المدرسة االعدادیة المتخصصة والمدارس 
الثانویة على الرابط: 

 www.be.ch/mittelschulen

http://www.erz.be.ch/berufsbildung
http://www.erz.be.ch/mittelschulen


 المدرسة االبتدائية في الجزء الناطق باللغة األلمانية من كانتون برن 7
 معلومات لآلباء 

 

  

 السنة الدراسية والعطالت المدرسية 

Schuljahr und Schulferien 

تبدأ المدرسة في منتصف شهر أغسطس وتنتهي في بداية 

 39أو  38شهر يوليو. يحصل األطفال والمراهقون على 

أسبوًعا من الحصص سنوًيا. يتم توزيع العطالت على أكثر 

ى النحو أسبوًعا دراسيًا على مدار العام الدراسي عل 39من 

 التالي:

 عطلة الخريف في سبتمبر وأكتوبر: ثالثة أسابيع 

 العطلة الشتوية في ديسمبر ويناير: أسبوعان 

 العطلة الرياضية: أسبوع واحد 

 عطلة الربيع في أبريل: أسبوعان 

 العطلة الصيفية في يوليو وأغسطس: خمسة أسابيع 

 

يمكن العثور على التواريخ المحددة للعطالت والعطالت 

 المدرسية على الموقع اإللكتروني للمدرسة أو البلدية.

 

 الجدول الدراسي

Stundenplan 

تعقد الحصص من يوم االثنين إلى يوم الجمعة. ويستمر 

دقيقة. هناك أربعة دروس على  45الدرس الواحد لمدة 

األقل قبل الظهر. ومواعيد بدء ونهاية الدروس موحدة 

)حصص مجمعة(. في فترة ما بعد الظهر، يختلف وقت 

الدرس )من درسين إلى أربعة دروس(. تحدد أيام العطلة 

 المدرسية بعد فترة الظهيرة تبعًا للسنة الدراسية والفصل.

ون على حضور طفلكم بصفتكم اآلباء، فأنكم المسؤول 

دروس الفصل وفقًا لجدول الحصص. خالل الفصل 

الدراسي، تكون المدرسة مسؤولة عن اإلشراف على 

 األطفال.

يخضع األطفال لرعايتكم خارج أوقات الدرس وفي الطريق 

إلى المدرسة. االستثناء: يعتبر الطريق إلى المدرسة غير 

 ا المدرسة.مقبول ويحتاج التالميذ إلى وسيلة نقل تنظمه
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 الغيابات واإلعفاءات

Absenzen und Dispensationen 

ال يجوز للطفل التغيب بدون عذر أو إذن من إدارة المدرسة. 

يرجى إبالغ المعلم بغياب الطفل في وقت مبكر بقدر 

اإلمكان وقبل بدء الحصة الدراسية على أبعد تقدير. أسباب 

األسرة، في حال الغياب بعذر: الطفل مريض، حالة وفاة في 

تغيير السكن أو موعد زيارة طبيب أو موعد زيارة طبيب 

 األسنان.

يحق لطفلكم الحصول على إجازة خمس مرات في كل سنة 

دراسية على أكثر تقدير لمدة نصف يوم كل مرة دون 

 الحاجة إلى ذكر أسباب. ولكن يجب إبالغ المعلمين مسبقًا.

يمكن إلدارة المدرسة منح إعفاءات في حال االحتفال بأعياد 

دينية كبرى، مناسبات عائلية مهمة، زيارة دروس لغة 

، التخرج من دورة (HSK)وثقافة الموطن األصلي 

التجريب. يجب الحصول على الموافقة على اإلعفاء من 

 إدارة المدرسة في وقت مبكر.

 

 الواجبات المنزلية

Hausaufgaben 

م التعلم المدرسي في الفصول الدراسية. الواجب المنزلي يت

هو إعداد ومتابعة الدروس. يجب أن يكون الطفل قادًرا على 

أداء الواجب المنزلي دون مساعدة الوالدين أو أشخاص 

 بالغين آخرين.

 الحد األقصى لوقت الواجب المنزلي في األسبوع:

 30  2دقيقة للصف األول. 

 45 حتى السادس دقيقة للصف الثالث 

 90 دقيقة للصف السابع حتى التاسع 

 

يقوم المعلمون بمالئمة الواجبات المنزلية وفقًا للقدرات 

 الفردية في التعلم واألداء.
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 التقييم

Beurteilung 

يستخدم تقييم الدعم في المقام األول ويكون بمثابة دعم الطفل 

 للتعلم الفردي.

يجري معلم الفصل في كل عام دراسي لقاء مع اآلباء  

)اللقاءات مع اآلباء(. تتم خالله مناقشة اإلنجازات المدرسية 

ومستوى التعلم وتطوير التالميذ. بناًء على طلب الوالدين أو 

المدرسة يمكن إجراء لقاءات إضافية.

سوف یتلقى التالمیذ تقریر تقییم مكتوب في نھایة الصف 
ویتم خاللھ  التاسع.  إلى  الرابع  الصف  نھایة  الثاني وحتى 
تقییم األداءات في العدید من المواد. بدًءا من الصف الرابع 

سیتم إضافة أداءات التالمیذ في تقریر التقییم. 
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الدعم والتشجيع

اإلجراءات الداعمة
Unterstützende Massnahmen

األطفال من ذوي خلفیة یتحدثون فیھا لغة أجنبیة، یُمكنھم 
. تلقي حصص لغة ألمانیة إضافیة كلغة ثانیة

 إذا كانت قدرات الطفل اإلدراكیة عالیة بشكل استثنائي، 
فیمكنھ، بعد إجراء توضیح، حضور عروض لتعلیم 

ن. الموھوبی

صعوبات التعلم
Lernschwierigkeiten

في سیاق موافقة الوالدین، تتم مناقشة صعوبات التعلم التي 
یعاني منھا الطفل عن طریق أخصائي أو جھة مختصة 

. (المشورة التعلیمیة في الكانتونات)
www.be.ch/erziehungsberatung

إجراءات تعلیمیة خاصة بسیطة
 Einfache sonderpädagogische

Massnahmen
تعمل اإلجراءات التعلیمیة الخاصة البسیطة، مثل الدعم 
في سیاق االندماج، وعالج النطق، والمھارات الحركیة 

. النفسیة، على دعم التالمیذ في االلتحاق بالمدارس العادیة

 األطفال حتى أول عام من المدرسة، ممن یحتاجون إلى 
المزید من الوقت للمواد الدراسیة، یُمكنھم تناول المواد 

ن. على عامی

 إذا لم یحقق األطفال أھداف التعلم على الرغم من تلقي 
 . الدعم، فیمكن تعلیمھم وتقییمھم وفقًا ألھداف تعلم فردیة

يمكن للطالب الموهوبين فكريًا الحصول على دعم خاص 

)دعم الموهوبين(. شرط أساسي لاللتحاق بدعم الموهوبين 

هو تقييم اإلرشاد التربوي.

فصول خاصة 
 Besondere Klassen

تتاح لطالب التعلیم االبتدائي أو الثانوي الذین یعانون من 
صعوبات التعلم فرصة حضور فصل خاص في العدید من 
البلدیات. ال یوجد سوى عدد قلیل من التالمیذ في الفصول 

الخاصة. ھذا یسمح للمعلم بدعم األطفال بشكل أفضل أثناء 
التعلم. 

ززة إجراءات تعلیمیة خاصة ُمع
 Verstärkte sonderpädagogische

Massnahmen
بالنسبة لألطفال الذین ال یمكن تعلیمھم بشكٍل كاٍف مع 

عرض الدعم ھذا، تتوفر إجراءات تعلیمیة خاصة ُمعززة 
- إما في المدرسة االبتدائیة العادیة أو في مدرسة ابتدائیة 

خاصة.

العمل االجتماعي المدرسي 
 Schulsozialarbeit

تقدم األخصائیة االجتماعیة أو األخصائي االجتماعي 
بالمدرسة المساعدة والمشورة لألطفال والمراھقین بشأن 

المشاكل االجتماعیة أو الشخصیة. یمكن للمدرسین 
ومسؤولي المدارس وأولیاء األمور أیضاً اللجوء إلى 

العمل االجتماعي المدرسي. 

http://www.erz.be.ch/erziehungsberatung
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المدرسة الخارجية

Tagesschule 

ذين يحتاجون إلى تقدم البلدية مدرسة خارجية لألطفال ال

رعاية خارج أوقات الدراسة:

 الرعاية قبل بدء الحصة الدراسية

 اإلشراف على وقت الغداء مع تقديم وجبة الغداء 

  الرعاية المسائية بعد ساعات الدوام المدرسي أو أثناء

العطلة المدرسية

تعتبر عروض المدرسة الخارجیة اختیاریة لآلباء. تختلف 
تكلفة حضور المدرسة الخارجیة حسب الدخل والثروة 

وحجم األسرة. 

معلومات عامة عن المدرسة الخارجیة على الرابط:
 www.be.ch/schulergaenzende-angebote

یتم تقدیم معلومات حول عرض المدرسة الخارجیة في 
المنطقة السكنیة لآلباء من قبل معلم الفصل أو إدارة 

المدرسة أو البلدیة. 

ل یمكنكم أیًضا إیجاد عروض أخرى لرعایة األطفا
(دور الحضانة واألسر التي تقدم خدمات العنایة باألطفال 

: وغیرھا) على الرابط التالي
www.fambe.sites.ch

 الصحة

Gesundheit 

والمراهقون لفحص طبي في رياض يخضع األطفال 

األطفال وكذلك في الصفوف الدراسية الرابعة والثامنة. 

 ويعد هذا الفحص إلزاميًا ولن تتحملوا تكلفته.

تقوم طبيبة أو طبيب األسنان بالمدرسة سنويًا بفحص أسنان  

األطفال والمراهقين. وهذا الفحص أيًضا إلزامي ومجاني.

وصات أو لزم العالج بعد إذا لزم إجراء مزيد من الفح

 الفحص، سيتم إبالغ اآلباء بذلك.

http://www.erz.be.ch/tagesschulen
http://www.erz.be.ch/tagesschulen
http://www.erz.be.ch/tagesschulen
http://www.gef.be.ch/
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 معلومات لآلباء 

 

  

 اآلباء والمدرسة االبتدائية

 

 التعاون

Zusammenarbeit 

يلزم التعاون بين أولياء األمور والمدرسة االبتدائية بموجب 

بادل المنتظم للمعلومات ويخلق القانون. فهو يساعد على الت

 التفاهم والثقة واالحترام بين األطراف.

 

 تبادل المعلومات

Gegenseitige Information 

تقوم المدرسة بإبالغكم باألحداث والمشروعات المهمة 

المتعلقة بالتدريس )مثل المناسبات الرحالت المدرسية 

فصل وغيرها( وبالدراسة )مثل التوزيع على المدرسة أو ال

وأوقات التدريس والوسائل التعليمية وقواعد المدرسة وما 

إلى ذلك(. تقدم هذه المعلومات بصورة مكتوبة أو في 

 اجتماعات أولياء األمور.

وتعتبر اللقاءات مع اآلباء أحد العناصر المحورية للتعاون 

 بين المدرسة وأولياء األمور.

 وقت.وباالتفاق مع المعلم يمكنكم حضور الحصة في أي 

يرجى منكم إبالغ معلم الفصل إذا كان الطفل يعاني من 

أمراض أو يتناول دواء بانتظام أو إذا كانت هناك حوادث 

 من شأنها أن تؤثر على نمو الطفل وتركيزه.

 الترجمة

Übersetzung 

من المهم فهم ما يجري مناقشته في اجتماعات أولياء األمور 

اآلباء. ومن المهم أيًضا أن أو في اللقاءات التواصلية مع 

تعبروا عن مخاوفكم وطرح أسئلتكم. إذا كنتم غير قادرين 

على التحدث باللغة األلمانية أو الفرنسية بشكل جيد بما فيه 

 الكفاية، فيمكنكم االستعانة بمترجم أو مترجمة.

 

 قرارات مهمة

Wichtige Entscheide 

بالحياة المدرسية تتم مناقشة جميع القرارات المهمة المتعلقة 

للطفل )على سبيل المثال، االنتقال من التعليم االبتدائي إلى 

التعليم االعدادي أو التحويل إلى فصل خاص( مع الطفل 

 واآلباء.

يحق لكم أن تكونوا على علم بمعلمي الطفل وإدارة المدرسة 

وطلب المشورة منهم. يسمح لكم بعرض جميع الملفات 

تخاذ القرارات المهنية في المدرسة من المتعلقة بأطفال. يتم ا

قبل إدارة المدرسة ويجب إرسال إخطار كتابي بها إليكم. في 

حالة عدم موافقتكم على القرار، يجب مراسلة شكواكم لهيئة 

 يوًما. 30التفتيش المدرسية في غضون 
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 معلومات لآلباء 

 

  

 مشاركة اآلباء

Mitwirkung der Eltern 

مكون من ممثل  يوجد في العديد من المدارس مجلس اآلباء

واحد إلى اثنين من أولياء األمور من كل فصل. يتم اختيار 

هؤالء في بداية العام الدراسي من قبل آباء الفصل. يعمل 

ممثلو أولياء األمور في الفصل بشكل وثيق مع معلم الفصل. 

 يحافظ مجلس اآلباء على االتصال بينكم وبين المدرسة.

في روضة األطفال أو  ستعلموا المزيد عن مشاركة اآلباء

 المدرسة من خالل مدرس الطفل أو إدارة المدرسة.

 

 مشاكل في المدرسة االبتدائية

Probleme in der Volksschule 

ربما ال يشعر الطفل بحالة جيدة في الفصل أو أن أدائه قد 

انخفض فجأة. ربما يواجه الطفل صعوبات مع أطفال آخرين 

 رار المعلم.أو أن اآلباء لم يوافقوا على ق

 

 في هذه الحالة يتعين عليكم اتباع النقاط التالية

أن يتم التواصل بينكم وبين المعلم، من أجل مناقشة  .1

الموقف سويًا والبحث عن طرق لحل هذه المشكلة. عادةً 

 يتم التوصل إلى حٍل مرٍض.

إذا لم تجدوا أنتم والمعلم حالً أو أن كل منكم لديه رأي  .2

مناقشة بينكم وبين المعلم وإدارة  مختلف، فتحدث

 المدرسة.

يمكن أيًضا االستعانة بمراكز متخصصة، على سبيل  .3

 المثال العمل االجتماعي المدرسي أو اإلرشاد التربوي.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن التوجه إلى هيئة  .4

 التفتيش المدرسية.

 سوف ترتب المدرسة لوجود مترجًما عند الحاجة.
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معلومات لآلباء 

 االنتقال إلى كانتون برن

Zuzug in den Kanton Bern 

يُطلب من األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة االلتحاق بالمدارس بمجرد  15/16سنوات إلى  4

 تواجدهم في سويسرا وسيظلون في سويسرا لعدة أشهر.

يتم تقديم معلومات حول االلتحاق بروضة األطفال 

اء األمور الجدد في البلدية أو على موقع والمدرسة ألولي

 الويب الخاص بمدرسة البلدية.

يمكن أن يحصل األطفال والمراهقون الذين لديهم صعوبات 

 مع لغة التدريس على دعم إضافي لتعلم اللغة.

عاًما أو أكثر  13يمكن للوافدين الجدد، الذين تبلغ أعمارهم 

ورة إقليمية وليس لديهم معرفة بلغة التدريس، حضور د

 ,Regionaler Intensivkurs PLUS)مكثفة 

RIK+). 

:مزید من المعلومات 
www.bkd.be.ch/migration
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معلومات لآلباء

المسؤوليات

اإلدارة التعلیمیة 
 Bildungs- und Kulturdirektion

اإلدارة التعلیمیة ھي ھیئة التعلیم في الكانتون. وإنھا تحدد 
الشروط العامة للمدارس االبتدائیة في البلدیات وتضع 

المناھج الدراسیة. 

ھیئة التفتیش المدرسیة 
 Schulinspektorat

یقوم مفتشو المدرسة باإلشراف على المدرسة االبتدائیة 
بالكانتون. 

البلدیة 
 Gemeinde

البلدیة ھي المسؤولة عن تنظیم موقع المدرسة االبتدائیة. 
وتوفر البنیة التحتیة للمدرسة: المباني المدرسیة واألثاث 

والوسائل التعلیمیة. 

لجنة المدرسة 
 Schulkommission

تضمن لجنة المدرسة* حضور األطفال في ریاض 
األطفال والمدرسة وفقًا للتشریعات الكانتونیة ومتطلبات 
بلدیتھم. وھي مسؤولة أیًضا عن القرارات االستراتیجیة 

للمدرسة االبتدائیة.  

تسمى لجنة المدارس بلجنة التعليم في بعض البلديات. *

 إدارة المدرسة

Schulleitung 

إدارة المدرسة هي المسؤولة عن قيادة المدرسة االبتدائية. 

ومن ضمن مسؤولياتها توزيع األطفال على الفصول 

 ومسؤولة أيًضا عن القرارات المهنية بالمدرسة.

 معلم الفصل

Klassenlehrperson 

القيادة التعليمية والتنظيمية للفصل. معلم الفصل مسؤول عن 

وأنه الشخص األول المسؤول عن كافة التساؤالت 

والمطالب المتعلقة بالتحاق طفلكم بروضة األطفال 

 والمدرسة.
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