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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـامّـلـيـمّالـعـ ّـعّ الـت ّ

سـاعـاتّاتّتــدريـسـيـهّمـوازيـهّلـعـددّـددّسـاعــإنّلـطـفـلـكّع

سـاعـهّلـلـمـرحـلـهّاإلبـتـدائـيـهّ،03ّّمـرحـلـتـهّالـدراسـيـهّ،ّأيّ

سـاعـهّلـلـمـرحـلـه03ّّسـاعــهّلـلـمـرحـلـهّالـمـتـوسـطـهّ،ّو00ّّ

الـنـهـائـيـهّ.ّّإنّمـدرسـيّالـمـوادّسـيـقـومـونّبـتـنـظـيـمّ

تـدريـسـهـمّ،ّبـحـيـثّيـتـمّوضـعّطـفـلـكّفـىّمـواقـفّوحـاالتّ،ّ

دمّالـلـغـهّبـطـرقّمـخـتـلـفـهّ.ّهــذاّـبـحـيـثّيـجـبّأنّيـسـتـخـ

ّعّلـغـهّلـلـتـواصـلّفـيّالـواقـيـعـطـيّالـطـفـلّفـرصـهّلـتـجـربـهّالـ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـيـتـب ّـوالّـهّسّ ـدرّ ـنّالـمّ ـيّ ب ّّعـاونّالـتـ ّ

فـيّالـدانـمـركّلـديـنـاّتـعـاونّوثـيـقّحـولّتـعـلـمّالـطـفـلّ.ّإنّ

مـدرسّالـطـفـلّفـيّالـصـفّسـيـقـومّبـعـقـدّاإلجـتـمـاعـاتّمـعّ

أولـيـاءّاألمـرّوطـفـلـكّ.ّفـيّالـبـدايـهّسـيـكـونّالـمـدرسّفـيّ

تـغـيـيـرّعـنـدمـاّيـكـونّلـلـطـالـبّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ.ّسـيـتـمّالـ

لـيـمّالـعــامّ.ّالـمـدرسـيـنّفـيّـمـعـظـمّالـسـاعـاتّفـيّالـتـع

الـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ،ّسـيـقـومـونّبـإسـتـمـرارّفـيّتـقـيـمّ

.ّسـيـكـونMeebookّّّالـتـطـورّالـلـغـويّلـلـطـفـلّمـنّخـاللّ

ـوالّالـعـامّالـدراسـيّسـتـكـونّمـنّالـمـمـكـنّوجـودّمـتـرجـمّ.ّط

هـنـاكّالـعـديـدّمـنّالـفـعـالـيـاتّاإلجـتـمـاعـيـهّفـيّالـصـفّ.ّفـيّ

صـفـحـهّاألبـاءّفـيّالـمـدرسـهّعـلـىّاإلنـتـرنـتّ،ّيـمـكـنـكـمّأنّ

تـبـقـواّعـلـىّعـلـمّوّتـواصـلّمـعّمـدرسـيّالـصـفـوفّّوبـقـيـهّ

ّأولـيـاءّاألمـورّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـاسـيّسّاألسّ ـريــدّ ـفّالـت ّـ ّوقتـ ّ

سـيـتـمّتـقـيـمّحـاجـهّالـطـفـلّلـلـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّبـإنـتـظـامّ،ّ

الـحـاجـهّلـذلـكّفـرديـهّجـداّ.ّيـتـمّالـتـقـيـمّبـالـتـعـاونّمـاّبـيـنّ

فـيّمـدرسّالـطـفلّفـيّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّوّالـمـدرسّ

ـونّالـمـدرسـهّالـعـامـهّ.ّالـتـدريــسّيـتـوقـفّ،ّعـنـدمـاّيـك

الـطـالـبّقـادرّبـشـكـلّكـافـيّعـلـىّالـمـشـاركـهّفـيّالـتـدريـسّ

الـعـاديّ،ّلـدرجـهّأنّيـحــصــلّالـطـالـبّبـمـاّفـيـهّالـكـفـايـهّ،ّ

إلكـتـسـابّالـمـعـرفـهّفـيّالـمـوادّمـنّخـاللّلـغـهّثـانـيـهّ.ّّإذاّ

ـصّالـلـغـهّّمـعّّلـزمّاألمــرّ،ّيـمـكـنّلـلـمـسـتـشـارّأنّيـجـريّفـح

"إظـهـرّمـاّتـسـتـطـيـعّأنـت"ّوالـذيّيـعـطـيّلـمـحـهّعـنّمـدىّ

إكـتـسـابّالـطـالـبّلـتـعـلـمّلـغـهّثـانـيـهّ.ّبـعـدّذلـكّسـيـحـصـلّ

الـطـفـلّعـلـىّدعـمّفـيّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ،ّكـلـغـهّثـانـيـهّفـيّ

ّالـتيّيـحــتاجـهـاّالـطـفـلّ.الـمـدرسـهّالـعـامـهّ،ّفـيّالـمـوادّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـثحّ الـبـ ّ

ّ

لـطـفـلـكّغـيـرّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ،ّفـإنّإذاّكـانـتّالـلـغـهّاألمّ

مـسـتـشـارّالـمـتـحـدثـيـنّبـلـغـتـيـنّيـقـيـمّأيّنـوعّمـنّالـدعـمّ

ّ،ّكـلـغـهّثـانـيـهّيـحـتـاجـهـاّطـفـلـكّ.ّـهالـدانـمـركـيّالـلـغـهّفـي

مـسـتـشـارّالـمـتـحـدثـيـنّبـلـغـتـيـنّيـنـشـئّمـلـفّلـلـطالـبّ،ّ

Toftevangَونّبـمـثـابـهّتـسـجـيـلّلـإللـتـحـاقّبـمـدرسـهّويـكـ

الـمـنـطـقـهّ،ّإعـتـمـاداّعـلـىّالـمـكـانّالـذيّّأوّفـيّمـدرسـه

ّيـجـريّبـهّمـعـظـمّالـتـدريـسّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

إذاّكـانّطـفـلـكّيـحـتـاجّإلـىّتـدريــسّفـيّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ

ّكـلـغـهّثـانـيـهّ،ّســوفّيـتـلــقــىّالـتـدريـسّاألسـاسيّفيّ

وفـيّنـفـسّالـوقـتّسـيـشـاركّطـفـلـكّ،Toftevangََمـدرســهّ

Toftevangََمـدرســهّفـيّالـتـدريـسّالـعـاديّفـيّأحـدّصـفـوفّ

ـدايـهّسـيـكـونّلـمـدهّيـومّكـامـلّواحــدّ،ّحـيـثّسـتـكـونّفـيّالـب

الـمـوادّالـعـمـلـيـهّ/ّالـنـظـريـهّمـوجـودهّفـيّالـجـدولّ،ّ

وسـيـكـونّلـلـطـالـبّسـاعــاتّمـمـاثـلـهّلـصـفـوفّالـمـرحـلـهّ

الـدراسـيـهّ.ّإذاّكـانـتّمـدرسـهّمـنـطـقـهّالـطـفـلّمـخـتـلـفـهّ،ّ

الـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّلـلـطـفـلّسـيـكـونّفـيّمـدرسـهّفـإنّكـلّ

Toftevangَََ،ّوتـدريـجـيـاّيـحـصـلّعـلـىّأيـامّكـامـلـهّفـي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمـدرسـهّالـمـنـطـقـهّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـمـنـظـي ّالـت َّ

يـعـطـىّالـتـدريـسّبـالـتـبـادلّمـعّالـتـدريــسّاألسـاسـيّفـيّ

،ّوالـتـدريـسّالـعـاديّفـيّالـمـدرسـهّ.Toftevangَّمـدرسـهّّ

يـكـتـسـبّالـلـغـهّهـنـاكّحـيـثّسـيـكـونّهـذاّيـعـنـيّأنّالـطــفـلّ

الـثـانـيـهّ،ّوتــتــاحّلـهّالـفـرصـهّفـيّتـمـريـنّالـلـغـهّ

طـبـيـعـيـهّ.ّّالـطـفـلّّلـغــويـهـيـئـهّـالـدانـمـركـيـهّفـيّب

،ّومـعSFOَّسـيـحـصـلّعـلىّفـرصـهّلـبـنـاءّصـداقـاتّفـيّ

ّمـنّالـمـنـطـقـهّالـمـحـلـيـهّ.ّاألطــفــالّ

Toftevangّرسـهّـدّ ـاسيّفـيّمّ األسّ ّـلـيـمـعّ الـت ّ

،ّسـيـكـونToftevangَّفـيّالـتـدريـسّاألسـاسـيّفـيّمـدرسـهّّ

الـتـركـيـزّفـيّالـبـدايــهّعـلـىّإعـطـاءّالـلـغـهّالـيـومـيـهّ،ّحـيـثّ

يـتـمـكـنّمـنّالـتـعـامـلّفـيّمـواقـفّالـحـيـاهّالـيـومـيـهّ.ّبـعـدّ

ـسّعـلـىّشـكـلّسـاعـاتّومـوادّ،ّبـحـيـثّذلـكّّسـيـكـونّالـتـدري

أنّالـمـوادّاألخـرىّمـثـلّ،ّالـمـوسـيـقـىّ،ّالـريـاضـهّ،ّالـتـاريـخّ

ـمـلّـ،ّعـلـمّاألحـيـاءّوالـجـغـرافـيـاّ،ّسـتـشـركّ.ّلـقـدّتـمّع

الـتـعـلـيـمّاألساسـيّخـصـيـصـاّلـألطـفـالّالـذيـنّلـمّتـكـنّّ

لـغـهّالـدانـمـركـيـهّ.ّلـقـدّتــمّتـقـسـيـمّلـغـتـهـمّاألمّهـيّالـ

األطـفـالّعـلـىّمـجـمـوعـاتّصـغـيـرهّ،ّحـيـثّيـمـكـنّاألسـتـفـادهّ

ّســنــهّ.41ّّو6ّّمـاّبـيـنّّهــمّمـنّنـفـسّالـتـدريـسّ.ّاألطـفـال

يـمـكـنّلـلـطـالـبّتـلـقـيّالـتـدريـبّاألسـاسـيّلـمـدهّتـصــلّإلـىّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسـنـتـيـنّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّـلّ ـب ّـونّمـنّق ّـكّ ـلّي ّـق ّـاءّالـن ّـنّ ـالّأثّ ـف ّـهّاألطّ ـي ّـطّ ـغّ إنّت ّ

ّـمّ كّ ـاصّبـ ّـيـنّالـخّ ـأمّ الـت ّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـورـيـاءّاألمّ ـدرسـيـنّألول ّاتّالـمّ وقـعـ ّتـ ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

قـلـمّّّكــلّيــومّمـعـهـمّيـجـبّعـلـىّأطـفـالـكـمّأنّيـحـضـروا

فـيّّّالـرصـاصّ،ّالـمـمـبـراهّ،ّالـمـمـسـحـهّ،ّوالـمـسـطـره

ّّ.فـهّإلـىّحـافـظـهّاألكـلّ،ّوالـمـشـروبـاتحـافـظـهّأقـالمّ،ّبـاإلضـا

سـاعـدّطـفـلـكّفـىّتـوظـيـبّحـقـيـبـهّالـمـدرسـهّ،ّومـالبـسّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـريـاضـهّألنـشـطـهّاأليـامّّ.ّّ

إحـضـارّشـورتّ،ّحـيـنّيـكـتـبّفـيّالـجـدولّريـاضــهّ،ّيـجـبّ

وبـلـوزهّأوّالـتـراكـسـوتّمـعّحـذاءّريـاضـهّ.ّبـعـدّالـحـصـهّ

يـجـبّعـلـىّالـجـمـيـعّالـسـبـاحـهّ،ّلـذلـكّفـإنّالـمـنـشـفـهّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّضـروريــهّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـاتـب ّاجّ الـوّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

مـلّالـواجـبـاتّفـيّالـمـدرسـهّفـيّـبـعـالـطـفـلّيـقـومّأسـاسـاّ

سـاعـاتّالـدعـمّالـتـدريـسـيـهّ،ّولـكـنّيـمـكـنّلـلـمـدرسـيـنّأنّّ

يـطـلـبـواّمـنّالـطـفـلّأنّيـتـدربـواّعـلـىّمـهـاراتّمـعـيـنـهّأوّ

قـراءهّكـتـابّفـيّالـبـيـتّ.ّلـذلـكّيـجـبّعـلـيـكـمّأنّتـهـيـؤواّ

ّوءّوالـوقـتّألطـفـالـكـمّلـلـقـيـامّبـواجـبـاتـهـمّ.الـمـكـانّ،ّوالـهـد

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـمّ،ّـكّ ـال ّـف ّـدهّأطّ ـسـاعّ ـأولـيـاءّأمـرّمّ مّكّ ـكـ ّـن ّـكّ ـمّ ي ّّـفّ ـيّ كّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهرسّ ـدّ جـهـوزيـتـهـمّفـيّالـمّ بـ ّ

ّّّ

 ّّّّّّّّّّّّّوإشـرحـواّألطـفـالـكـمّبـلـغـتـكـمّّـهـمّتـحـدثـواّمــع

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)ّالـمـعـرفـهّــّتـطـويـرّلـغـهّاألمّ(

 ّ،ّفـيـمـاّيـتـعـلـقّتـحـدثّمـعّالـطـفـلّعـنّثـقـافـتـك

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدمـاجّ(ـبـالـثـقـافـهّالـدانـمـركـيـهّ)ّاإلنـ

 ّإعـطـاءّالـطـفـلّفـرصـهّمـشـاهـدهّبـرامـجّاألطـفـالّفـي

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـتـلـفـزيـونّالـدانـمـركـيّ

 ّّّّّّّّّّّّّّّـتـبّمـنّأجـلّالـمـتـعـهّأطـلـبّمـنّالـطـفـلّقـراءهّالـك 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسـتـخـدمّالـمـكـتـبـهّ،ّوإذهـبـواّمـعـاّبـرحـالت 

 إكـتـبّكـلـمـاّكـانّذلـكّمـمـكـنـاّ،ّعـلـىّالـورقّأوّاأليّبـاد 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّاألمّـلـغّ ال ّّسّ ـدريـ ّت ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

EUّّتـقـدمّالـبـلـديـهّتـعـلـيـمّالـلـغـهّاألمّّلـطـالبّالـدولّاألوربـيـهّ

الــتـسـجـيـلّ.EØSَََودولّالـمـنـطـقـهّاإلقـتـصـاديـهّاألوربـيـهّّ

ّّّّّّّّّّّّهّ،ّواإلسـتـمـارهّمـوجـودهّعـلـىّّعـلـىّمـدارّالـسـنـ
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30ّ30ّ41ّ13ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتـلـفـونّ:ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

إذاّكـانّلـطـفـلـكّمـشـاكـلّّفـيّالـمـدرسـهّّأوّفـيّالـبـيـتّ،ّ

،ّّيـجـبّعـلـيـكـمّأوّطـفـلـكـمّّاإلتـصـالّبـالـمـدرسّالـمـنـاسـب

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـذيّسـيـحـاولّمـسـاعـدتـكـمّفـيّحـلـهـاّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـطـبـقّـالـطـالبّالـذيـنّأحـيـلـواّإلـىّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ،ّي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـنـقـلّالـعـامـهّ:عـلـيـهـمّقـواعــدّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسـوفّيـحـصـلّالـطـالـبّعـلـىّبـطـاقـهّبـاصّإذاّ:

ّكــمّ½2.ّيـجـبّأنّيـكـونّأكـثـرّمـن0ّّإلـىّالـصـف4ّّمـنّالـصـفّ

ّكــم6ّيـكـونّأكـثـرّمـنّ.ّيـجـبّأن6ّّإلـىّالـصـف0ّّمـنّالـصـفّ

ّكــم7ّ.ّيـجـبّأنّيـكـونّأكـثـرّمـن4ّّإلـىّالـصـف7ّّمـنّالـصـفّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـتّفـيّسـيـارهّأجـرهّـؤقـ ّاالتّخـاصـهّسـيـكـونّالـنـقـلّمّ فـيّحـ ّ

ـالمـكـمّمـبـاشـرهّعـنّوقـتّاإلحـضـارّمـنّّإعّ ّتـاكـسـيّ.ّّسـيـتـم

Taxi-Nordَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعـلـىّّإذاّكـانّلـديـكـمّأسـئـلـهّ،ّيـرجـىّاإلتـصـال

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

Bjarne Stjernegaardََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

Lindehøj Vænge 19ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

DK 3460 Birkerødََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

26 88 50 07ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

bjarne@stjernegaard.comََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

mailto:bjarne@stjernegaard.com
mailto:bjarne@stjernegaard.com
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SFOّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّـــّـي ّرسّ ـدّ هّالـمّ ايـ ّـنـ ّـقّالـعّ ـراف ّمّ 

ّ:0ّّـثّ ـال ّالـث ّّـفّ ـىّالـصّ ـهّإل ّيـدي ّـهـ ّـمّ ـوفّالـت ّـف ّالـصّ مـنّ
َكـرونَــَبـالـشـهـرَ)َشـهـرَيـولـيـوَ/َتـمـوز126.1َ(1ََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمـجـانـيَ(ََََََ

ّلـصـفـوفّمـنSFKّّنـاديّأوقـاتّالـفـراغّالـمـدرسـيّــّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:3ّإلـىّّــ1ّ

ََيـولـيـوَ/َتـمـوزكـرونَــَبـالـشـهـرَ)َشـهـر121.1ََ(ََ.

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمـجـانـيَ(ََََََ

ّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراغّ الـفـ ّّـاتّ أوق ّّـروضّ عّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـولّأيّـراّحّ ـبـي ّـانّأوّكّ ـراّكّ ـي ّـغّ ــؤالّصّ ـكّأيّسّ ـديّ ـلّل ّهـ ّ

ـهّـغّ ـل ّـهّكّ ـي ّـركّ ـمّ ـهّالـدان ّـلـغّ ـشـارّال ّـسـت ّـلّفـيّمّ ـصّ شـئّ،ّإت ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّ:ـي ّـان ّث ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

Skole og Familieََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

Pia Juhl Andersenََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

Stationsvej 36ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

3460 Birkerødَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 33ّ11ّ66ّ73ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّمـوبـيـل33ّ11ّ44ّ16ّّّتـلـفـونّ:

pja@rudersdal.dkmail: -Eََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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فـيّحـالـهّالـمـرضّ،ّيـجـبّعـلـيـكـمّاإلتـصـالّبـمـدرسّالـطـالـبّ

فـيّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ.ّإذاّكـانّالـطـفـلّيـأتـيّبـسـيـارهّأجـرهّ

Bjarne Stjernholmّتـاكـسـيّ،ّيـجـبّاإلتـصـالّعـلـىّ

،ّوالـكـتـابـهّإلـى7003ّّــ7033ّّصـبـاحـاّ،ّبـيـنّالـسـاعـهّ

ألسـاسـيّعـلـىّصـفـحـهّأولـيـاءّاألمـرّفـيّالـمـدرسـهّالـمـدرسّا

عـلـىّاإلنـتـرنـتّ.ّإســمّالـمـسـتـخـدمّورمـزّالـدخـولّتـحـصـلـونّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـرئـيـسـيـهّ.ّعـلـيـهّمـنّالـمـدرسـهّ

عـطـلـهّفـيّحـاالتّخـاصـهّ،ّيـمـكـنّلـطـفـلـكـمّالـحـصـولّعـلـىّ

عـلـىّسـبـيـلّالـمـثـالّطـبـيـبّخـاصّ،ّمـنـاسـبـاتّإحـتـفـالّ

خـاصـهّأوّماّشـابـهّذلـكّ.ّإتـصـلّأوّأكـتـبّإلـىّالـمـدرسّ

األسـاسـيّوأطـلـبّاألذنّ،ّإذاّكـانّيـتـعـلـقّالـمـوضـوعّبـأيـامّ

الـمـدرسـهّمـديـرّيـعـطــىّـددهّ،ّيـجـبّأنّـطـلّمـتـعـعـ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـتـصـريـحّ.

ّ

ّـبـيـبّاألسـنـانـبـيـبّ،ّوط ّـهّ،ّالـط ّـي ّـرضـهّالـصـحّ ـمّ الــمّ 

ّّ

سـيـتـمّرؤيــهّالـطـفـلّمـنّقـبـلّمـمـرضـهّالـمـدرسـهّّوفـحـصـهّّ

مـنّقـبـلّطـبـيـبّالـمـدرسـهّّمــرهّواحـدهّفـيّالـسـنـهّ.ّطـبـيـبّ

الـطـبـيـبّ،ّالـذيّهـوّّالـمـدرسـهّالّيـعـالـجّ،ّبـلّيـحـولـكـمّإلـى

ّفـيّالـدانـمـركّ.ّمـجـانـا ّ

هــنــاكّأيـضـاّطـبـيـبّأسـنـانّمـرتـبـطّفـيّالـمـدرسـهّ

الـرئـيـسـيـهّ.ّسـيـتـمّفـحـصّأسـنـانّطـفـلـكّمــرهّواحــدهّفـيّ

فـيّاألسـنـانّفـيّغـضـونّّالـسـنـهّ.ّإذاّكـانّعـنـدّالـطـفـلّألــم

ذلــكّ،ّيـسـتـطـيـعّالـطـفـلّقـولّذلـكّإلـىّالـمـدرسّاألسـاسـيّ،ّ

إلـىّّلـذهـاباّ.ّإنـدّعـلىّتـحـديـدّمـوعــدّيـسـاعسـوالـذيّ

ّّّســنــهّ.46ّإلـىّأنّيـتـمـمّطـبـيـبّاألسـنـانّمـجـانـيّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

SFO/SFKّ ّّّـهسـي ّئـيـ ّـدرسـهّالـرّ فـيّالـم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـهّـاعّ ـغـايـهّالـسّ ـفـلّول ّوامّالـط ّـاءّدّ ـتـهّ ـمـلّمـنّوقـتّإنّ ـاتّالـعّ أوق ّ

47033ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

سـيـكـونّهـنـاكّأنـشـطـهّمـخـتـلـفـهّمـثـلّالـلـعـبّ،ّاإلبـداعـيـاتّ،ّ

ّالـتـسـجـيـلّيـتـمّعـلـىّالـريـاضـهّ،ّالـمـوسـيـقـىّوالـمـسـرحّ.ّ
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SFO/SFKّّّوهــنــاّيـمـكـنّأيـضـاّطــلــبّمـكـانّإقـتـصـادي،

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.مـجـانـيّ
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