
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   لعـاّمةا الَمْدَرَسة
لألھل  موّجھة معلومات  

 
Die Volksschule – Elterninformation 

Arabisch 

 



  للجمیع متاحة فرصة  -لوتسرن كانتون في العاّمة المدرسة
 

الّرسمیة في كانتون  الیافعین اإللتحاق مّجانا" بالمدرسة العاّمةبإمكان جمیع األطفال و
لخوض طریقھم من أجل تحقیق تؤھلھم فرص متكافئة  على الجمیع، حیث یحصل لوتسرن 

سنة. الّتعلیم  إلزامي والمواد  11أو  10. المدرسة العاّمة تدوم عادة" مستقبلھم المھني
  التعلیمّیة مّجانیة. المدرسة تعلّق أھمّیة كبیرة على الّتعاون المشترك مع األھل.   

 

 
  الھیكلیّة البنیة . 1

 
 روضة األطفال        ة ئیالمرحلة االبتدا                          طةالمرحلة المتوسّ    

 
 المرحلة المتوّسطة     

 سنوات  3         
     
 Aمستوى ال     
 Bالمستوى      
   Cالمستوى     

 
 

       
 
 

 المرحلة االبتدائیة                         
 سنوات  6                            

 
 

 روضة األطفال      
 سنتان           

 
 
 

 سنة واحدة إجباریّة      
 
 

 المرحلة التأسیسیّة                  
 سنوات  5- 3                  

 
 اللتحاق بالمدرسة            العمر والمتطلّـباتا
 نوفمبر، ملزمون بااللتحاق بروضة األطفال أو  1سنوات قبل  5األطفال الذین یبلغون عمر ال              

 بالمرحلة التأسیسیة في شھر أغسطس الذي یسبق ھذا الشھر.                                   
   

 > بإمكان األھل أن یرسلوا أطفالھم الذین لم یبلغوا ھذا العمر بعد الى روضة األطفال، إذا كانت                                      
 تتوفر لدیھم بعض المتطلّبات: أن یكونوا قادرین على الذھاب الى المدرسة وحدھم، أن یتقیّدوا                                   
 بالّدوام المدرسي وأن یكون باستطاعتھم تغییر مالبسھم بأنفسھم.                                    
 ذا لم یكن الطفل مستعدا" بعد لاللتحاق بالمدرسة، بإمكان األھل أن یؤجلوا ذلك سنة واحدة > إ                                   
 على األكثر وذلك بعد لقاء مع إدارة المدرسة.                                    

 
 روضة األطفال أو المرحلة التأسیسیّة                                     

البلدیّات تحدد كیفیّة االلتحاق بالمدرسة، إّما بروضة أطفال لمدة سنتین وإما بالمرحلة                                    
 التأسیسیّة.     

 المرحلة التّأسیسیّة تشمل سنتین روضة أطفال والسنتین األولتین من المرحلة االبتدائیة. الّصف                                   
 یحتوي على طالب من أعمار مختلفة، یعني ذلك أن األطفال األصغر سنّا" واألكبر سنّا" یكونون                                   

 معا" في نفس الصف ویكون لھم نفس المعلم أو المعلّمة لمّدة أربع سنوات. بإمكان األطفال الذین                                     
 یتعلمون بسھولة أن ینھوا المرحلة التأسیسیة بثالث سنوات وبالمقابل بإمكان األطفال الذین                                   

 سنوات.  5یحتاجون لوقت أطول للتعلّم أن یبقوا في المرحلة التّأسیسیّة لمّدة                                    
  

 المدرسي الّدوام                                   
  ،خمسة أیام في األسبوع قبل الظھر ھو الّدوام المدرسي في روضة األطفال والمرحلة التأسیسیّة                                   
 دقیقة.  30نصف وبینھما فترة استراحة حوالي و 11  الساعة الى 8مثال" من الساعة                                    
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 االنتقال الى المدرسة االبتدائیة                                     
 النّقل من روضة األطفال أو من المرحلة  معلّم أو معلّمة الّصف یقّرران معا" األھل و                                    
 االبتدائیة.  مدرسةالى ال التّأسیسیّة                                     

 
 سنوات. بعد روضة األطفال یلتحق األطفال بالّصف األول إبتدائي   6المدرسة اإلبتدائیة  تدوم             المدرسة االبتدائیة

 أو بعد المرحلة التأسیسیّة بالّصف الثالث إبتدائي. الّدوام المدرسي خمسة أیّام قبل الظھر. في                                    
 الّصف الخامس إبتدائي تبدأ إجراءات االنتقال الى الّصف األول من المرحلة المتوّسطة. قبل أن                                   

 اإلجراءات، یبَلِّغ األھل من قِبل معلّم أو معلّمة الّصف بذلك مسبقا". ھذه تبدأ                                   
                                                                                                  

 
 المدرسیّة یقّرر    كفاءات التلمیذحصل عملیّة اإلختیار. على حسب خالل إجراءات االنتقال، ت  إجراءات االنتقال          

 B/ A//  ى سیُحّول في المرحلة المتوّسطة (بین المستویاتالمعلّم مع األھل الى أّي مستو                                 
                                C لمرحلة الثانویةو الى الصف الذي یوصل الى اأ ( . 

 
 راسي:الدّ  ف مستوى الولدنتقال، یصنَّ سنوات. خالل إجراءات اال 3طة تدوم المرحلة المتوسّ المرحلة المتوّسطة         

 لكفاءات العالیةذوي ال    Aالمستوى  -                                        
 فاءات المتقّدمةلكذوي ال   B  المستوى -                                        
    األساسیّة ذوي المتطلباتل C المستوى  -                                        

 ، بإمكان الطّالب تغییر المستوى.  على حسب الكفاءة                                
                             

 على المعلومات المتعلّقة باإلمكانیات المھنیّة المتوفّرة خالل المرحلة المتوّسطة، یحصل الیافعون           
 لھم كما یحصلون على المساعدة والّدعم في اختیار المھنة. ھم یقررون بأنفسھم إّما اختیار التعلیم                                 

 ا قبل الثانویة.  المھني أو االلتحاق بالمدرسة المھنیّة التخّصصیة أو متابعة المرحلة م         
                                  

 
 

  . التّقییـم 2
 طةالمرحلة المتوسّ   
 )، الذي یشملGBFالمتكاملین " ( یقیّم األوالد بناء" على مفھوم" التّقییم والتّعزیز        المرحلة التأسیسیّة   
 لقاءات بین معلّم أو معلّمة الّصف وبین األھل (األب واألم ) والولد معا".              .2./ 1الّصف    
  
 

 
 ابتداء" من الّصف الثالث، توجد درجات (أو عالمات). تجرى لقاءات بین معلّم أو معلّمة الّصف          .9 -.3الّصف     

 على األقّل.      وبین األھل والولد معا" كما في الّسابق، وذلك مرة في الّسنة                               
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 . عروض المساعدة 3
 

 المساعدة ضمن الحصة المدرسیّة ھي مساعدة للصّف بأكملھ. بعض األحیان یكون لدى       عروض المساعدة ضمن
 خاص. تلك العروضاحتیاجات خاّصة، عندھا تقّدم إلیھم المساعدة بشكل  والیافعیناألوالد                الحّصة المدرسیّة

 تُقّدم:                                     
 الّضعف الجزئي بالعطاءعند صعوبات بالتّعلّم ووجود  عند -
 عند وجود مھارات خاّصة -
 الولد أجنبیّة عندما تكون لغة األم (اللّغة األولى) عند -
 عند وجود صعوبات سلوكیّة  -

 ) IF سم (إلألّن ھذه المساعدة تحصل ضمن الحّصة المدرسیّة، سّمیت بھذا ا 
     

 ھناك معلومات موّجھة  لألھل بلغات مختلفة متعلّقة بھذا الموضوع على الّصفحة اإللكترونیّة:                                    
  www.volksschulbildung.lu.ch/if_eltern   
              

 ھي إختصار ل"األلمانیّة كلغة ثانیة".عندما ال یتقن األوالد والیافعون اللّغة األلمانیّة بشكل  DaZ         اللغة األلمانیّة كلغة
 . ھذه الحصص تعطى للطالب وحده أو لمجموعة DaZجیّد، یحصلون عندھا على حصص                )DaZثانیة (  

 المدرسة. إلدارة یعود الطالب سویة" خارج الّصف أو ضمنھ.  القرار بتحدید ذلك من                                  
                  

 مصاعب لدیھم. المساعدةاألھل عند وجود كذلك و والیافعین الخدمات المدرسیّة تساعد األوالدالخدمات المدرسیّة         
 مّجانیة.                      التي تقّدم ھي                                

 الخدمات التخّصصیة ھي التالیة:            
  الخدمة النّفسیّة المدرسیّة: عند وجود صعوبات بالتعلّم أو بالسلوك  -
 الخدمة المتعلّقة بالنّطق: عند وجود خلل باللّغة أو بالنّطق   -
مركز العالج الحركي: عند وجود أي خلل في الحركة الجسدیة أو حركة  -

 األطراف
 اإلرشاد اإلجتماعي المدرسي: لطلب اإلستشارة حول أمور إجتماعیّة وتربویة.  -
-  

 ھل بلغات مختلفة متعلّقة بھذا الموضوع على الّصفحة اإللكترونیّة:ھناك معلومات موّجھة  لأل                               
       www.volksschulbildung.lu.ch/schuldienste_eltern                 

 
 صعوبات الذین یعانون من إعاقة جسدیّة أو عقلیّة أو لغویّة أو سمعیّة أو بصریة أو األوالد والیافعون              لذوي  تعلیم

صي موّجھ لسلوكیّة، یحتاجون الى     اإلحتیاجات الخاّصة  في ھذه الحالة، یخضعون ذوي اإلحتیاجات الخاّصة.تعلیم تخصُّ
 إّما اختصاصیین من قِبَل الختبار                            

 الخدمة النّفسیّة المدرسیّة أوفي مركز  -
في المركز المتخّصص بتحدید الحاجة  لھذا النوع من التعلیم التابع لدائرة التّعلیم  -

 العام. 
صي لذوي تلك الحاجات، عندھا یحصل                   إذا ارتأى اإلختصاصیون أن ھناك حاجة لتعلیم تخصُّ
 دیّة أو یلتحقون بمدارس خاّصة ھؤالء األوالد والیافعون على تعلیم مخّصص ضمن المدرسة العا                 
      لذوي تلك اإلحتیاجات. القرار بإرسالھم الى تلك المدارس یعود لدائرة التّعلیم العاّم.                     
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  . العروض اإلختیاریّة4
 

HSK)    أكثر والھدف منھا:لألوالد والیافعین الناطقین بلغتین أو تلك الّدورات موّجھة ) دورات لغة (لغة الوطن 
 مھارات لغة الوطن األم تطویر  -                                       األم ) وثقافة

 الحصول على معلومات متعلّقة بثقافة الوطن األم مثال" عن: التاریخ،                                                      -  
 الجغرافیا، األعیاد، الموسیقى، التقالید ألخ.               

دورات سجیل في تلك ال. التّ األفرادھذه تُنظّم من قبل القنصلیات أو   HSKدورات ال 
 عن تلك الّدورات لكل لغة. ھذه الّدورات طوعیّة.  یتّم مباشرة" لدى المسؤولین 

  
الموضوع على الّصفحة  ھناك معلومات موّجھة  لألھل بلغات مختلفة متعلّقة بھذا

 اإللكترونیّة:
       www.volksschulbildung.lu.ch_HSK  

 
 المدارس تقّدم إمكانیّات مختلفة للّرعایة خارج أوقات الّدوام المدرسي.          الّرعایة 

 یمكن لألوالد الحضور من الساعة وعند رغبة األھل، وام المدرسيإضافة للدّ                                            
 والبقاء خالل فترة الظھر وبعد الظھر حتى الساعة الى المدرسة السابعة صباحا"                                           
 خل.وھي تتفاوت حسب الدّ األھل  عاتق علىالكلفة السادسة مساء" في المدرسة.                                            
 یرجى التّوجھ الى إدارة المدرسة.  حول ھذا األمر معلومات أكثرلحصول على ل                                           

 
 البلدیات لدیھا مدارس موسیقى تعلّم فیھا:                   مدارس الموسیقى 

 حركة ( مدرسة للتعلیم الموسیقي األساسي)الموسیقى وال -
 والعزف على اآلالت الموسیقیّةالغناء  -
  الغناء ضمن جوقة أو التراتیل -

التسجیل یتّم مباشرة" لدى  الرسوم المتوّجبة لمدرسة الموسیقى ھي على عاتق األھل.                                        
 إدارة

  مدارس الموسیقى في البلدیّات.                                          
 
 

  إلجازات. ا5
 

 المدرسیّة  إلجازاتا                              
 أسبوع إجازة مدرسیّة في الّسنة: 14للتالمیذ والتلمیذات                                          

 أسابیع 3إجازة الخریف: أسبوعان أو  -
 إجازة المیالد: أسبوعان -
 مقّسمان : أسبوع للكرنفال وأسبوع ریاضيإجازة الكرنفال: أسبوعان متتالیان أو  -
 إجازة الّربیع: اسبوعان  -
 إجازة الّصیف: خمسة أو ستّة أسابیع -
-  

 :الخاّصة بكل بلدیّة التّواریخ لتلك اإلجازات تُحّدد من قبل البلدیات. لمعرفة تلك التواریخ                                      
           www.volksschulbildung.lu.ch/schulferien_eltern  
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 إضافیة أیام عطلة مدرسیّة                                
      " و الیوم الذي یلي یوم  Auffahrtتغلق المدارس في الیوم الذي یلي یوم العطلة بمناسبة "                              

    ."Fronleichnamالعطلة "                             
 

 الّسماح بالغیاب عن المدرسة                               
 ن المدرسة خارج أوقات العطل الرسمیّة  واإلجازات، على األھل أن یتقدمواللّسماح بالتّغیب ع                                 

 ب لمّدة تصل الى ثالثة أیّام ولدى إدارة المدرسة إذاغیابطلب لدى معلّم أو معلّمة الّصف إذا كان ال                                
 یّام. كانت المّدة تتجاوز الثالثة أ                                

 
 

 . حقوق وواجبات األھل 6
 التعلیم في المدارس العاّمة الّرسمیّة مّجاني. اإللتحاق بالمدرسة لكل األوالد والیافعین إلزامي.                       

 األھل مسوؤلون عن إرسال أوالدھم الى المدرسة. علیھم أن یعملوا على إرسال ولدھم الى المدرسة                              
 مرتاحا" وقد حصل على وجبة طعام قبل الّذھاب الى المدرسة. علیھم بالتّعاون مع معلّم أو معلّمة                               
     إدارة المدرسة.   ك معالّصف وكذل                               

                              
              

 یدعي معلم أو معلّمة الّصف األھل مع الولد مّرة واحدة على األقل في الّسنة إلجراء حدیث تقییمي               لقاءات التقییم  
 ات عن كفاءاتھ المدرسیّة. خالل اللقاء یتحّدث الولد عنحول وضع ولدھم وإعطائھم معلوم معھم                               
        عملھ واألھل عن مالحظاتھم. الحضور الى تلك اللقاءات إلزامي.                               

          
                              

 والمخیمات وأسابیع المشاریع المدرسیّة الخ. ھي نشاطاتالرحالت المدرسیّة واألیام الریاضیّة     المدرسیّة  نشاطاتال
غ األھل بھا مسبقا" من قِبَل المعلّمین.                                 مدرسیّة إلزامیّة. یبَلـِّ

 
 

 أوالدھمأذا أبدى األھل إھتماما" بواجبات  األوالد واجبات مدرسیة علیھم عملھا بأنفسھم. یأخذ     الواجبات المدرسیّة
 المدرسیّة وألقوا نظرة على ما تعلّموه، فإن ذلك سیساعد أوالدھم. إذا بقي األوالد في المدرسة بعد                             
 للرعایة، فإنھم سیحصلون على مساعدة بالواجبات المدرسیّة. الّدوام                             
                              

 
 اإلشراف على ذلك والمسؤولیّة تقع على طریق المدرسة نعني بھ الطریق ما بین البیت والمدرسة.         ق المدرسة طری

 ھم یقّررون كیفیّة ذھاب ولدھم الى المدرسة سواء" سیراّ على األقدام أو بالّدراجة أو عاتق األھل.                             
 مسؤولون عن أوالدھم خالل ذھابھم الى أي نشاط طوعي خارج الّدوام المدرسي. بالباص، كذلك ھم                             

                   
                   

 حصص . األھل یقّررون إرسال أوالدھم الىةحیادی دروس الّدین في المدارس العاّمة الّرسمیّة            دروس الّدین
 ة، بإمكان التلمیذ أن یقرر بنفسھسن 16ن عمر م الّدین أم ال. ھذه الدروس موّجھة لدیانات مختلفة.                            
 بحصص الدین أم ال.  ما إذا كان یرید المشاركة                            
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 ت أخرى لألھلا. معلوم7
 

  لألھل باللغة األلمانیّة الموّجھة  المعلومات      فحة اإللكترونیّةالصّ 
          www.volksschule.lu.ch/schulsystem      
 
 

 الوثائق المترجمة لألھل، لإلطّالع:                             
                                                    www.volkschulbildung.lu.ch/uebersetzungen_eltern  
   

 
 األشخاص الذین یتوجھ إلیھم األھل ھم معلمي الّصف أو إدارة المدرسةلمن من األشخاص     

 یتوّجھ األھل    
 

        
 

FABIA              باستطاعة ھو مركز مستقّل.إلستشارة واإلندماج لألجنبیات واألجانب المركز التّخصصي ل 
 .  ةمّجانیالخدمة المقّدمة فیھ وجود تساؤالت أو مصاعب أو نزاعات و داألھل التّوجھ إلیھ عن                          

               www.fabialuzern.ch 
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