
معیار مدینة اوس���لو الخاص بمدرس���ة النش���اطات
)Aktivitetsskolen( 

 یعطي معیار اوس���لو وصفاً للتوقعات التي یمکن أن تکون لدی أولیاء أمر األطفال بالنس���بة الی 
مدرسة النشاطات. کما أنه  یعطي وصفاً لتوقعات  أولیاء أمر األطفال المشارکین في هذا العرض. 
یتألف المعیار من أربعة مجاالت أختیرت بناءاً علی الخطة الش���املة لمدرسة النشاطات و األنظمة 
األساسیة المعیاریة لمراکز قضاء أوقات الفراغ خارج الدوام المدرسي )SFO( في اوسلو التابعة 

للبلدیة. یسري معیار اوسلو في کافة مدارس النشاطات اعتبارا من 1 أغسطس 2011. 

المحتوی والطموحات
ماذا یمكنك أن تتوقع من مدرسة النشاطات؟

ماذا یمکنك أن تتوقع  من مدرسة النشاطات؟

ماذا یمکن أن تتوقعه  مدرسة النشاطات منك؟

ماذا یمکن أن تتوقعه  مدرسة النشاطات منك؟

األمان، الشعور بالراحة والرعایة

هناك عالقة جیدة بین المحتوی والنشاطات في کلٍّ من المدرسة العادیة و مدرسة   •
النشاطات 

تقدم مدرسة النشاطات عروضاً لنشاطات متنوعة ومنظمة مرتبطة بالمجاالت المستهدفة   •
في الخطة الشاملة

یمکنك أن تری وتختبر ما فعله  و تعلمه  طفلك في مدرسة النشاطات  •
ستحصل علی خطط مدرسة النشاطات  •

ستتعّرف علی أنماط عمل مدرسة النشاطات الثابتة، من ضمنها ما هو متعلق باألمن  •
ستحصل علی معلومات ذات صلة في وقت مبکر   •

ستحّس بأّن طفلك یشعر بالراحة في مدرسة النشاطات  •
ستحّس بأّن الموظفین في مدرسة النشاطات متعاونون   •
یتّم اإلتصال بك في حال حدوث شيٍء ما خاص لطفلك  •

تكون على إطالع دائم عما یفعل طفلك في مدرسة النشاطات  •

تقدم لمدرسة النشاطات معلومات مفیدة عن طفلك  •
تعامل الموظفین في مدرسة النشاطات بإحترام  •

تتأّکد من جلب طفلك معّدات صحیحة الی النشاطات المخطط لها في مدرسة   •
النشاطات

مصلحة التعلیم هي الجهة المسؤولة 
عن مدرس���ة النشاطات في اوسلو. 
س���تقدم مدرسة النشاطات عروضا 
لنش���اطات من شأنها أن تساهم في 
المس���تویین  علی  األطف���ال  تعلیم 
العلمي واالجتماعي س���تکون لدی 
مدرسة النش���اطات قواعد واضحة 
وس���تحّفز األطفال علی التصّرف 

بإیجابیة. 

المدارس  م���ن  تقوم کل مدرس���ة 
بإع���داد خطط من ش���أنها إظهار 
عروض النش���اطات التي تقدم في 
تستند خطط  نشاطات.  کل مدرسة 
المدرس���ة عل���ی الخطة الش���املة 

لمدرسة النشاطات. 

مدیر المدرسة هو المسؤول العلمي 
وهو  النشاطات  لمدرسة  واإلداري 
مس���ؤول عن قیام کل من المدرسة 
العادیة ومدرسة النشاطات بالتعاون 
واالجتماعي  العلمي  التطور  بشأن 

والشخصي للتالمیذ. 

اقرأ المزید ح���ول العروض التي 
تقدمه���ا مدرس���ة النش���اطات في 

مدرستك:
www.                   .gs.oslo.noاسم المدرسة
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النظام وقابلیة التنبؤ باألمور م

ماذا یمکنك أن تتوقعه  من مدرسة النشاطات؟

ماذا یمکنك أن تتوقعه  من مدرسة النشاطات؟

ماذا یمکن أن تتوقعه  مدرسة النشاطات منك؟

ماذا یمکن أن تتوقعه  مدرسة النشاطات منك؟

الحوار والتعاون

تّتبع مدرسة النشاطات نفس قواعد المحافظة علی النظام في المدرسة العادیة وتتمّیز   •
أنشطتها بالنظام والقابلیة علی التنبؤ بها

تجد معلومات مهّمة وذات صلة حول مدرسة النشاطات علی مواقع االنترنت للمدارس   •
)Fronter( وعلی موقع فرونتر

•   تحصل علی معلومات حول أوقات الدوام وخطط العطالت لمدرسة النشاطات 
تحصل علی معلومات حول النشاطات الرئیسیة في مدرسة النشاطات  •

تحصل علی معلومات حول النشاطات التي یشارك طفلك فیها  •

تحصل علی إمکانیة للتأثیر علی محتوی مدرسة النشاطات عبر لجنة عمل مجلس اآلباء   •
)FAU( ولجنة التسییر والتشغیل في المدرسة

ُترسل لك دعوات لحضور اإلجتماعات   •

تقوم بجلب طفلك خالل وقت دوام المدرسة  •
تدفع رسم اإلقامة خالل المهلة الزمنیة المحّددة لتسدیده   •

تتعّرف وتطلع علی النظام األساسي لمدرسة النشاطات و خططها  •
ترّد علی اتصاالت ومراجعات مدرسة النشاطات المتعلقة بتسجیل اسم طفلك علی قوائم   •

العطالت والنشاطات وغیره  خالل المهل الزمنیة المحّددة

•  تقوم بإبالغ مدرسة النشاطات عن األشیاء التي أنت راٍض عنها أو تلك التي أنت لست 
راض عنها 

تشارك في استبیانات الرأي للمستخدمین  •
تشارك في اإلجتماعات والنشاطات االجتماعیة  •
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مصلحة التعلیم
Strømsveien 102

Pb. 6127 Etterstad, 0602 Oslo
هاتف: 02180

تلفاکس: 71 79 65 22 

www.ude.oslo.kommune.no
postmottak@ude.oslo.kommune.no


