
 

  تشارك؟يجب أن لماذا 

. إذا شارك  الشخص األغلى لديكأبنائهم، مثلك تماماً. المشاركة في الدراسة والتعلم هو لمصلحة   لمصلحة  كل اآلباء يريدون األفضل 
 .كل اآلباء، فإن المدرسة ستخدم األطفال بشكل أفضل

 ً أيضاً    للمدرسينكل أكبر، فيمكن شإذا شاركت ب أيضاً.   للدراسة ، سيتعلم طفلك أكثر وسيكون أكثر سعادة  إذا أصبحت مشاركا
 .وفي أماكن أخرى خارج المدرسةاإلضافة بشكل أكبر على ما يتعلمه طفلك في المنزل 

 

  .والداً أفضل لطفلك، فأنت بذلك تصبح لرحلتك التعليمية المستمرة مدى الحياةإن المشاركة جيدة أيضاً  

 
 في ماذا قد تشارك؟ 

 أكثر مشاركة في تعلم طفلككن 

. تعاونا معاً بشكل وثيق لتحقيق  أنت خبير طفلك ، ولكنك خبيراً في مجاله / مجالها وتخصصه / تخصصها العلميقد يكون المعلم 
 نتائج تعليمية أفضل. 

  تجاربك الخاصة عن . فكر في األمر، وأخبرهم ما الذي يقومون به في المدرسة وما أسبابه من معلم )معلمي( طفلك أن يشرح  اطلب 
األشياء التي   ابحث عن فرص لمناقشة، إذا كنت ال تفهم شيئاً ما. ال تخجل من طرح األسئلةمع النقطة / الموضوع الدراسي المحدد. 

 .ال توافق عليها أو ترى أن طفلك يعاني من فهمها

  كن مشاركاً في األنشطة المدرسية

.  ثقافتك أو شغفك أو مهنتك أو هوايتكاألطفال عن  مساعدتك في تعليم المعلمون. قدم أنت تعرف الكثير من األشياء التي ال يعرفها 
للمساعدة. يمكنك إدارة وسائل التواصل االجتماعي أو   فابحث عن طرق أخرىإذا لم تتمكن من االنضمام خالل ساعات الدراسة،  

 ي المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة. في األنشطة ف  للمشاركةجمع األموال أو تقديم المشورة. ابحث عن مناسبات 

 .وأيضاً الختيار من الذي يجب أن يمثلهم. شارك  كممثلين جميع أولياء األمور في مدرسة طفلك  انتخاب أن يتم يمكن 

 



 لمن يجب أن تتوّجه؟

  المعلمون

لطفلك. يمكنك أن تتوقع منه / منها أن يكون   الفئة العمرية هذه المادة و تدريس، والمدرسيةبعض المواد  معلم طفلك خبير في إّن 
  دورهم هو دعمك . كشريك على قدم المساواة وك يعامل أن في مجال خبرته. يمكنك أن تتوقع منهم  قادراً على اإلجابة عن أسئلتك 

 .كشخص مسؤول عن تعليم طفلك

 اآلباء اآلخرون

قيادة المدرسة و / أو المعلمين، سواء كانت    إلى أولياء األمور  آراء  لتوصيل . هم هناك منتخبين ممثلي آباءجميع المدارس لدى  
ً دائم. ستجد مشكالت عامة أو خاصة في حال واجهت صعوبة في التنقل في مدرسة   بمساعدتك أولياء األمور اآلخرين الذين يسعدون  ا

 .ما على قدم المساواةفأنت، التعبير عن رأيكو  طرح األسئلةجديدة. ال تتردد في  

 

.  معك أو صديقك، كقريب  تك أوشريك بدعوة ، قم أولياء األمورالمعلم لوحدك أو برفقة ممثل   إلىفي التحدث   تشعر بالراحةت ال إذا كن 
 .أوالً  موافقة طفلكإذا كنت تتعاون مع شخص ليس هو الوالد اآلخر، فتأكد من حصولك على 

 

 الهياكل المدرسية

طفلك عندما يتعلق األمر بالمسائل  فصل مسؤول عن ال معلم ال من هو. يجب أن تعرف الفصلفي كل مدرسة هي  أصغر وحدة 
ً أيض(. هناك الفصلأو مدرس  فصل ال)رئيس  العامة  مشكالتاإلدارية أو غيرها من ال في كل   ألولياء األمور ممثلون منتخبون  ا

 .فصل. كن على علم من هم. يمكنك اللجوء إليهم إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلة

ً أيضيجب عليك  ً دائم ك يمكن، وما هي أدوارهم. إدارة مدرسة طفلكمعرفة من هم أعضاء قيادة أو  ا المدرسة   إلى مدير الوصول ا
المنتخبين.   أولياء األمور، فابحث عن اآلباء اآلخرين أو ممثلي التواصل معهم بمفردك. إذا كنت ال تشعر بالراحة عند المديرونواب 

ً أيضيوجد في العديد من المدارس   .، ممرضةأخصائي علم نفس: على سبيل المثال. أخصائي اجتماعي، لدعمكأشخاص آخرون   ا

ً دائمو رئيس المدرسة ، حتى بمساعدة ممثلي أولياء األمور، هناك إذا لم تتمكن من حل مشكلة مع مدرس الفصل أ ، الهيئة  منتداً أعلى ا
 .. يمكن أن تكون مجلس البلدية، مكتب حكومي، مؤسسة، كنيسة، إلخالمسؤولة عن مدرستك 

 الحقوق والمسؤوليات 

ً أيضطفلك في هذه المدرسة، لذلك فأنت مسؤول  بإلحاق . لقد قمت اآلباء مسئولون عن تعليم أطفالهم  عما يحدث لطفلك في   ا
ً أيض، ولكن األولفقط  لست  -لطفلك  المعلم الرئيسي. أنت المدرسة ً أيض. أنت مأكبر تأثير على تعلمهالشخص الذي له  ا الحامي   ا

وللصحة والرفاهية، وللحماية، ولتعليمهم   في التعليم الذي يناسبهم بشكل أفضل، وتوفير الوقت الكافي للعب، - األساسي لحقوقهم 
 اللغة األم والثقافة المحلية. 

عندما يكون   اإلذن منك طلب ي  أن ، ووالحصول على إجابات، وطرح األسئلة، توصيل رأيك في المدرسةهذا يعني أن لديك الحق في 
ً أيضهناك شيء جديد على وشك أن يحدث لطفلك. يمكنك   إذا كنت مرشحاً وتم انتخابك. تصبح ممثالً لولي أمرأن  ا

وأن رأيه / رأيها مساٍو لرأيك    طفلكم صاحب حقوقيتحمل الوالدان مسؤولية حماية مصلحة أطفالهم، ولكن عليكم أيضاً التفكير في أن 
 في معظم األسئلة. 

  



 م وسائل التواصل االجتماعية وحماية البياناتاستخدا

للتواصل. تحتاج إلى معرفة الوسائل  وسائل التواصل االجتماعية وخاصة   األدوات الرقميةفي الوقت الحاضر، غالباً ما نستخدم 
عليك إبالغ  طفلك. يجب أن تكون قنوات االتصال العامة في متناول جميع أولياء األمور، لذلك  فصل / مدرسة المستخدمة في  

إذا لم يكن لديك   المدرسة ملزمة بمساعدتك. إذا تم استخدام االتصاالت الرقمية لالتصال الرسمي، فإن المدرسة إذا كانت لديك مشاكل
 وصول. 

هم   فقط  استهدفتهم. تأكد من أن األشخاص الذين دراية بكيفية التواصل بأمان. كن على  األدوات الرقمية المستخدمةتعرف على 
وتجنب  تعليقاتك، اضبط إعداداتك على ذلك. كن مدركاً لما تشاركه على وسائل التواصل االجتماعي،  أويقرؤون مشاركاتك الذين 

 .بشكل عام المشاركةاإلفراط في )مشاركة الكثير من الصور أو الكثير من المعلومات حول طفلك( و  المشاركةاإلفراط في 

  مشاركتهما يتم  مهمتك أن تحرس. أنت الوصي على طفلك، لذلك فإن حماية أكثر من بيانات البالغين إن بيانات األطفال بحاجة إلى ال
    .، حتى لو كان يتم مشاركته فقط مع مجموعة صغيرة أو المعلمحول طفلك عبر اإلنترنت

 كيف سيساعدك المعلمون؟

اعتبارك أنه بينما تقوم بتعليم طفل واحد أو  ك أن تضع في طفلك معاً. علي  مون تعلّ . أنتم تعمل أنت والمعلمون كفريق واحديجب أن 
 الذين ال يقلون أهمية عنكم.  بضعة أطفال فقط ، فإنهم يتعاملون مع العديد من األشخاص

مراعاة  ، لكن عليك أيضاً تقديم إجاباتمنهم  تتوقع . يمكنك أن بالوسائل وفي األوقات التي تتفقون عليهاسيساعدك المعلمون 
 . أتي على الفوري قد ال  الرد أن . هذا يعني مسؤولياتهم األخرى داخل المدرسة وخارجها فضالً عن حقهم في االسترخاء

،  وجود أي سوء فهم ومشاكل. في حالة  يتصرفوا بالنظر إليهفي فصلهم وأن  مدركين للتنوع   المعلمونيمكنك أن تتوقع أن يكون 
 معك. لمناقشتهاالوقت يجب أن يوفروا 

أو قد ال يكون لديك مستوى عاٍل من لغة األغلبية للتواصل المباشر معهم. في هذه الحالة،   لغة مشتركةيكون بينك وبين المعلم  ال قد 
 .ية المنصات تقدم ترجمة فورمناسبة بشكل خاص حيث أن المزيد والمزيد من  الرقمية . الوسائل تتوقع أن تقدم المدرسة حالً يمكنك 

  

 ؟ OSDما يمكن توقعه في مدارس  

ً  OSDفي مدرسة  .  رحب بك هناك في جميع األوقات أنك م  . في الوضع المثالي، فإن هذا يعني يجب أن تكون األبواب مفتوحة حرفيا
 . المدرسة الباب مفتوح أمام األطفال والمدرسين للقيام بأشياء خارج تدابير تقييدية، لذلك قد يعني أن  البالدتنفذ بعض 

.  ودور األسرة والمجتمع في التعليم بشكل عام، ودور أولياء األمور واالحتياجات  بالتنوعليكونوا أكثر وعياً  تلقى المعلمون تدريبات 
  مراعاة، لكنهم مدربون أيضاً على من أصول مهاجرة الذين هم االحتياجات المحددة لألطفال وأولياء األمور كما أنهم يدركون 

 .بدالً من التعميمالفردية االحتياجات 

والخبرة في المدرسة. إن   للبحث عن المعرفة ، يعاملوك كشريك على قدم المساواةمن المدرسة ومدرسيها أن  تتوقعيمكنك أن 
والمجتمعات  لمصلحة المجتمع  وكذلك    نمو وتعلم لطفلكمن أجل تحقيق أفضل  وسيعملون معكمبالنسبة لهم،  تجاربك الشخصية مهمة

  .المحلية 


