
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

  
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 21 80 21 80 Org.nr.: 976820037 
 Grensesvingen 6 Telefaks: 22 65 79 71  
 0602 OSLO   
 Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no 
 Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no 

 

العام ، Lakkegataفي مدرسة  3-2تالمیذ الصفوف من ن سیبدأون في المدرسة ألول مرة وإلی أولیاء أمور التالمیذ الذی

 2018/2019الدراسي 

 2018.02.06أوسلو،          

العام الدراسي  ،3-1وف للصف( AKTIVITETSSKOLEN) األنشطةمدرسة معلومات عن المشاركة المجانية في 

2018/2019 

مشاركة عرض بالعلى  Lakkegataمدرسة والثاني والثالث في األول  وفلذین سیبدأون في الصفجمیع األطفال ایحصل 

هذا یسري  .بعد الدوام المدرسي 2018/2019 للعام الدراسي Aktivitetsskolen  (AKS)األنشطةفي مدرسة  امجان  

 .2018أغسطس  1من  ابتداء  العرض 

 بعد الدوام المدرسي؟ة مجانيما هي المشاركة ال

  التلمیذ لیمكن ساعة في األسبوع  12 لمدةوالمدرسة، انتهاء دوام بعد کل یوم  األنشطةمدرسة في  أن یکون حاضر 

 .علی األیامعة بالتساوي موز  

 ا تلمیذیمكن لل الخریف  تعطال) ل العطل المدرسیةالسبوع خن في األیومی  األنشطةمدرسة في  أن یکون حاضر 

مغلقة  األنشطةمدرسة  الذي تکونتموز یولیو/ ما عدا شهرالصیفیة  العطلةوعید الفصح و میالدوعید ال اءوالشت

 .فیە(

  في العام  بین عطلة رسمیة وعطلة نهایة األسبوعاإلضافیة التي تقع  ةالعطلأیام أو  طیلتخطصة لالمخص   یاماألفي

 .نهارنصف  األنشطةیمکن للتلمیذ أن یکون في مدرسة الدراسي، 

 ض.مخف   بدوام كامل بسعر   کان  شراء م مأكثر من هذا، یمكنك األنشطةتلمیذ في مدرسة أن یكون ال ونترید مكنت إذا

 

 ضدوام كامل بسعر مخف  مکان ب

 ا.كرونة شهری   972إلى  229كلف من سیهو ، وأولیاء األموركامل على دخل مکان بدوام  تكلفةعتمد ت

جمیع أیام العطل في المدرسة و دوامقبل وبعد  (AKS) األنشطةمدرسة في أن یكون  تلمیذیمكن للدوام كامل، ب مکان   بشراء

 یولیو(.شهر المدرسیة )باستثناء 

 

 زيادة المشاركة وتعزيز المهارات اللغوية

 تقوموالتعلم. سمن خالل اللعب تالمیذ واالجتماعي للر التعلیمي التطو   زستعز   م البدیلة التي هي ساحة التعل   األنشطةمدرسة 

 بالتعاون مع المدرسة. شامل   تقدیم عرض  ب األنشطةمدرسة 

 

 هو: يالمدرسالدوام بعد  األنشطةمدرسة في  مجانیةالهدف من المشاركة ال

 اللغویة تلمیذتعزیز مهارات ال •

 األنشطةمدرسة زیادة المشاركة في  •

 متکافئةعروض الحصول علی وضمان  األنشطةمدرسة رفع جودة  •

 األنشطةمدرسة م طلب للحصول على مكان في د  ق  ت  هکذا 

على موقع بلدیة أوسلو اإللکترونیة الموجودة استخدام البوابة یجب علی أولیاء األمور ، مدرسة األنشطةلتسجیل األطفال في 

aktivitetsskolen-pa-plass-utdanning/aktivitetsskolen/sok-og-www.oslo.kommune.no/skole. 

http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen
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 1من  صفوفللبعد الدوام الدراسي ة األنشطة في مدرسمشاركة مجانیة  عرضتلمزید من المعلومات حول المدارس التي 

utdanning/aktivitetsskolen/gratis-og-https://www.oslo.kommune.no/skole-انظر  4إلى 

letidsko-etter-deltakelse  ت لدیك تساٶالت. صل بالمدرسة إذا كان. ات  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid

