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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـامّـلـيـمّالـعـ ّـعّ الـت ّ

إنّلـطـفـلـكّعـددّسـاعـاتّتـدريـسـيـهّمـوازيـهّلـعـددّالـسـاعـاتّ

سـاعـهّلـلـمـرحـلـهّاإلبـتـدائـيـهّ،03ّّمـرحـلـتـهّالـدراسـيـهّ،ّأيّ

سـاعـهّلـلـمـرحـلـه03ّّسـاعــهّلـلـمـرحـلـهّالـمـتـوسـطـهّ،ّو00ّّ

ـيّالـمـوادّسـيـقـومـونّبـتـنـظـيـمّالـنـهـائـيـهّ.ّّإنّمـدرس

تـدريـسـهـمّ،ّبـحـيـثّيـتـمّوضـعّطـفـلـكّفـىّمـواقـفّوحـاالتّ،ّ

بـحـيـثّيـجـبّأنّيـسـتـخـدمّالـلـغـهّبـطـرقّمـخـتـلـفـهّ.ّهــذاّ

ّلـغـهّلـلـتـواصـلّفـيّالـواقـعّيـعـطـيّالـطـفـلّفـرصـهّلـتـجـربـهّالـ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـتيّ ـــهّوالـب ّرسّ ـدّ الـمّ ّـنّ ـيّ اونّب ّــعـ ّالـت ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فـيّالـدانـمـركّلـديـنـاّتـعـاونّوثـيـقّحـولّتـعـلـمّالـطـفـلّ.ّإنّ

مـدرسّالـطـفـلّفـيّالـصـفّسـيـقـومّبـعـقـدّاإلجـتـمـاعـاتّمـعّ

أولـيـاءّاألمـرّوطـفـلـكّ.ّفـيّالـبـدايـهّسـيـكـونّالـمـدرسّفـيّ

ـلـطـالـبّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ.ّسـيـتـمّالـتـغـيـيـرّعـنـدمـاّيـكـونّل

فـيّهـذاّلـسـيـاقّفـإنّّمـعـظـمّالـسـاعـاتّفـيّالـتـعلـيـمّالـعــامّ.ّ

بـإعـدادّالـمـدرسـيـنّفـيّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ،ّسـيـقـومـونّ

ّتـقـريـرّعـنّحـالـهّطـفـلـكّ،ّوالـذيّيـتـضـمـنّوصـفـاّعـنّ

مـتـرجـمّ.ّسـيـكـونّمـنّالـمـمـكـنّوجـودّّّ.عـلـمـيّالـتـطـورّالـ

طـوالّالـعـامّالـدراسـيّسـتـكـونّهـنـاكّالـعـديـدّمـنّالـفـعـالـيـاتّ

اإلجـتـمـاعـيـهّفـيّالـصـفّ.ّفـيّصـفـحـهّاألبـاءّفـيّالـمـدرسـهّ

عـلـىّاإلنـتـرنـتّ،ّيـمـكـنـكـمّأنّتـبـقـواّعـلـىّعـلـمّوّتـواصـلّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّورّ.مـعّمـدرسـيّالـصـفـوفّّوبـقـيـهّأولـيـاءّاألمـ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـاسـيّسّاألسّ ريـ ّـدّ فّالـت ّـــوق ّت ّ

سـيـتـمّتـقـيـمّحـاجـهّالـطـفـلّلـلـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّبـإنـتـظـامّ،ّ

الـحـاجـهّلـذلـكّفـرديـهّجـداّ.ّيـتـمّالـتـقـيـمّبـالـتـعـاونّمـاّبـيـنّ

مـدرسّالـطـفلّفـيّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّوّالـمـدرسّالـمـدرسـهّ

الـعـامـهّ.ّالـتـدريــسّيـتـوقـفّ،ّعـنـدمـاّيـكـونّالـطـالـبّقـادرّ

اديّ،ّبـشـكـلّكـافـيّعـلـىّالـمـشـاركـهّفـيّالـتـدريـسّالـعـ

لـدرجـهّأنّيـحــصــلّالـطـالـبّبـمـاّفـيـهّالـكـفـايـهّ،ّإلكـتـسـابّ

الـمـعـرفـهّفـيّالـمـوادّمـنّخـاللّلـغـهّثـانـيـهّ.ّّإذاّلـزمّاألمــرّ،ّ

يـمـكـنّلـلـمـسـتـشـارّأنّيـجـريّفـحـصّالـلـغـهّّمـعّّ"إظـهـرّمـاّ

مـدىّإكـتـسـابّّتـسـتـطـيـعّأنـت"ّوالـذيّيـعـطـيّلـمـحـهّعـن

الـطـالـبّلـتـعـلـمّلـغـهّثـانـيـهّ.ّبـعـدّذلـكّسـيـحـصـلّالـطـفـلّ

عـلـىّدعـمّفـيّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ،ّكـلـغـهّثـانـيـهّفـيّ

ّالـمـدرسـهّالـعـامـهّ،ّفـيّالـمـوادّالـتيّيـحــتاجـهـاّالـطـفـلّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـثحّ الـبـ ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّإذاّكـانـتّالـلـغـهّاألمّلـطـفـلـكّغـيـرّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ،ّفـإن

مـسـتـشـارّالـمـتـحـدثـيـنّبـلـغـتـيـنّيـقـيـمّأيّنـوعّمـنّالـدعـمّ

ّ،ّكـلـغـهّثـانـيـهّيـحـتـاجـهـاّطـفـلـكّ.ّـهالـدانـمـركـيّالـلـغـهّفـي

مـسـتـشـارّالـمـتـحـدثـيـنّبـلـغـتـيـنّيـنـشـئّمـلـفّلـلـطالـبّ،ّ

أوTrørødَّويـكـونّبـمـثـابـهّتـسـجـيـلّلـإللـتـحـاقّبـمـدرسـهّ

الـمـنـطـقـهّ،ّإعـتـمـاداّعـلـىّالـمـكـانّالـذيّيـجـريّّفـيّمـدرسـه

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبـهّمـعـظـمّالـتـدريـسّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

إذاّكـانّطـفـلـكّيـحـتـاجّإلـىّتـدريــسّفـيّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ

كـلـغـهّثـانـيـهّ،ّســوفّيـتـلــقــىّالـتـدريـسّاألسـاسيّفيّ

وفـيّنـفـسّالـوقـتّسـيـشـاركّطـفـلـكّفـيّ،Trørødََمـدرســهّ

ّفـيََ،Trørødَمـدرســهّالـتـدريـسّالـعـاديّفـيّأحـدّصـفـوفّ

وسـيـكـونّلـلـطـالـبّّّالـتـيّيـقـدرّعـلـيـهـاّالـطـالـبالـمـوادّ

سـاعــاتّمـمـاثـلـهّلـصـفـوفّالـمـرحـلـهّالـدراسـيـهّ.ّإذاّكـانـتّ

مـدرسـهّمـنـطـقـهّالـطـفـلّمـخـتـلـفـهّ،ّفـإنّكـلّالـتـعـلـيـمّ

،Trørødَََاألسـاسـيّلـلـطـفـلّسـيـكـونّفـيّمـدرسـهّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعـلـىّأيـامّكـامـلـهّفـيّمـدرسـهّالـمـنـطـقـهّ.ّوتـدريـجـيـاّيـحـصـل

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيـمظـ ّـنـ ّالـت َّ

يـعـطـىّالـتـدريـسّبـالـتـبـادلّمـعّالـتـدريــسّاألسـاسـيّفـيّ

،ّوالـتـدريـسّالـعـاديّفـيّالـمـدرسـهّ.ّهـذاTrørødَّمـدرسـهّّ

يـعـنـيّأنّالـطــفـلّسـوفّيـكـونّهـنـاكّحـيـثّيـكـتـسـبّالـلـغـهّ

ـهّثـانـيـهّ،ّوتــتــاحّلـهّالـفـرصـهّفـيّتـمـريـنّالـلـغالـ

طـبـيـعـيـهّ.ّّالـطـفـلّسـيـحـصـلّّالـدانـمـركـيـهّفـيّبـيـئـهّلـغـويـه

،ّومـعّاألطــفــالّمـنSFOَّعـلىّفـرصـهّلـبـنـاءّصـداقـاتّفـيّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـمـنـطـقـهّالـمـحـلـيـهّ.

Trørødَََََََََََََََََََََََّـهّـدرسّ ـاسيّفـيّمّ يـمّاألسّ ـلـ ّعّ الـتـ ّ

،ّسـيـكـونTrørødَّفـيّالـتـدريـسّاألسـاسـيّفـيّمـدرسـهّّ

الـتـركـيـزّفـيّالـبـدايــهّعـلـىّإعـطـاءّالـلـغـهّالـيـومـيـهّ،ّحـيـثّ

بـعـدّيـتـمـكـنّمـنّالـتـعـامـلّفـيّمـواقـفّالـحـيـاهّالـيـومـيـهّ.ّ

ذلـكّّسـيـكـونّالـتـدريـسّعـلـىّشـكـلّسـاعـاتّومـوادّ،ّبـحـيـثّ

أنّالـمـوادّاألخـرىّمـثـلّ،ّالـمـوسـيـقـىّ،ّالـريـاضـهّ،ّالـتـاريـخّّ

ـمـلّـمّعــرافـيـاّ،ّسـتـشـركّ.ّلـقـدّتــعـلـمّاألحـيـاءّوالـجـغ

تـكـنّّّالـتـعـلـيـمّاألساسـيّخـصـيـصـاّلـألطـفـالّالـذيـنّلـم

ـقـدّتــمّتـقـسـيـمّـلـغـتـهـمّاألمّهـيّالـلـغـهّالـدانـمـركـيـهّ.ّل

األطـفـالّعـلـىّمـجـمـوعـاتّصـغـيـرهّ،ّحـيـثّيـمـكـنّاألسـتـفـادهّ

ّســنــهّ.41ّّو6ّّمـاّبـيـنّّهــمّّمـنّنـفـسّالـتـدريـسّ.ّاألطـفـال

لـمـدهّتـصــلّإلـىّّيـمـكـنّلـلـطـالـبّتـلـقـيّالـتـدريـبّاألسـاسـي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسـنـتـيـنّ.
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ّـلّ ـب ّق ّّـنّ مّ ّـونـكّ ي ّّـقـلـنـاءّالـن ّأثّ ّـالـف ّـطـيـهّاألطّ تـغّ ّإنّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـمّـكّ ـاصّب ّالـخّ ّـيـنّ ـأمّ الـت ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّـورّّاءّاألمّ يـ ّـدرسـيـنّألولـ ّـاتّالـمّ ـوقـعّ ت ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

يـجـبّعـلـىّأطـفـالـكـمّأنّيـحـضـرواّكــلّيــومّقـلـمّالـرصـاصّ،ّ

الـمـمـبـراهّ،ّالـمـمـسـحـهّ،ّوالـمـسـطـرهّفـيّحـافـظـهّأقـالمّ،ّ

بـاإلضـافـهّإلـىّحـافـظـهّاألكـلّ،ّوالـمـشـروبـاتّ.ّسـاعـدّطـفـلـكّ

الـمـدرسـهّ،ّومـالبـسّالـريـاضـهّألنـشـطـهّفـىّتـوظـيـبّحـقـيـبـهّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاأليـامّّ.ّّ

حـيـنّيـكـتـبّفـيّالـجـدولّريـاضــهّ،ّيـجـبّإحـضـارّشـورتّ،ّ

وبـلـوزهّأوّالـتـراكـسـوتّمـعّحـذاءّريـاضـهّ.ّبـعـدّالـحـصـهّ

ـجـبّعـلـىّالـجـمـيـعّالـسـبـاحـهّ،ّلـذلـكّفـإنّالـمـنـشـفـهّي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّضـروريــهّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاتـبـ ّاجّ الـوّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الـطـفـلّيـقـومّأسـاسـاّبـعـمـلّالـواجـبـاتّفـيّالـمـدرسـهّفـيّ

الـتـدريـسـيـهّ،ّولـكـنّيـمـكـنّلـلـمـدرسـيـنّأنّّسـاعـاتّالـدعـمّ

عـلـىّمـهـاراتّمـعـيـنـهّأوّـلـبـواّمـنّالـطـفـلّأنّيـتـدربّيـط

قـراءهّكـتـابّفـيّالـبـيـتّ.ّلـذلـكّيـجـبّعـلـيـكـمّأنّتـهـيـؤواّ

ّالـمـكـانّ،ّوالـهـدوءّوالـوقـتّألطـفـالـكـمّلـلـقـيـامّبـواجـبـاتـهـمّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـمّ،ّـفـالـكّ ـدهّأطّ ـسـاعّ ـرّمّ مّ ـيـاءّأ ّـمّكـأول ّـنـكّ مـكّ ـيـفّيـ ّكّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّرسّ ـدّ يّالـمّ هـمّفـ ّـتـ ّـجـهـوزي ّب ّ

ّّّ

 ـدثـواّمــعّوإشـرحـواّألطـفـالـكـمّبـلـغـتـكـمـتـح 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)ّالـمـعـرفـهّــّتـطـويـرّلـغـهّاألمّ(

 ّتـحـدثّمـعّالـطـفـلّعـنّثـقـافـتـكّ،ّفـيـمـاّيـتـعـلـق

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـدمـاجّ(ـبـالـثـقـافـهّالـدانـمـركـيـهّ)ّاإلن

 ّإعـطـاءّالـطـفـلّفـرصـهّمـشـاهـدهّبـرامـجّاألطـفـالّفـي

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـتـلـفـزيـونّالـدانـمـركـيّ

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّأطـلـبّمـنّالـطـفـلّقـراءهّالـكـتـبّمـنّأجـلّالـمـتـعـه 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسـتـخـدمّالـمـكـتـبـهّ،ّوإذهـبـواّمـعـاّبـرحـالت 

 إكـتـبّكـلـمـاّكـانّذلـكّمـمـكـنـاّ،ّعـلـىّالـورقّأوّاأليّبـاد 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّاألمّـلـغّ ـسّال ّري ّـدّ ت ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

EUّّتـقـدمّالـبـلـديـهّتـعـلـيـمّالـلـغـهّاألمّّلـطـالبّالـدولّاألوربـيـهّ

َ.EØSَََودولّالـمـنـطـقـهّاإلقـتـصـاديـهّاألوربـيـهّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالــتـسـجـيـلّعـلـىّمـدارّالـسـنـهّ،ّواإلسـتـمـارهّمـوجـودهّعـلـىّ
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـيّ:ـاسّ ـمّاألسّ ـعـلـي ّيّالـت ّنّفـ ّـدرسـيـالـمّ 

Trørødskolenََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
Gl. Holtevej 2ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
2950 Vedbækَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

88ّ43ّ88ّ13ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتـلـفـونّ:ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

إذاّكـانّلـطـفـلـكّمـشـاكـلّّفـيّالـمـدرسـهّّأوّفـيّالـبـيـتّ،ّ

يـجـبّعـلـيـكـمّأوّطـفـلـكـمّّاإلتـصـالّبـالـمـدرسّالـمـنـاسـبّ،ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.الـذيّسـيـحـاولّمـسـاعـدتـكـمّفـيّحـلـهـاّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـقّـطـب ّـاسـيّ،ّي ّـعـلـيـمّاألسّ لـواّإلـىّالـت ّبّالـذيـنّأحـيـ ّالـطـال ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّ:ـامّ ـلّالـعّ ـق ّــدّالـن ّـواعّ هـمّق ّـلـيـ ّعّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسـوفّيـحـصـلّالـطـالـبّعـلـىّبـطـاقـهّبـاصّإذاّ:

ّكــمّ½2.ّيـجـبّأنّيـكـونّأكـثـرّمـن0ّّإلـىّالـصـف4ّّمـنّالـصـفّ

ّكــم6ّ.ّيـجـبّأنّيـكـونّأكـثـرّمـن6ّّإلـىّالـصـف0ّّمـنّالـصـفّ

ّكــم7ّ.ّيـجـبّأنّيـكـونّأكـثـرّمـن8ّّإلـىّالـصـف7ّّمـنّالـصـفّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فـيّحـاالتّخـاصـهّسـيـكـونّالـنـقـلّمـؤقــتّفـيّسـيـارهّأجـرهّ

تـاكـسـيّ.ّّسـيـتـمّإعـالمـكـمّمـبـاشـرهّعـنّوقـتّاإلحـضـارّمـنّّ

Taxi-Nordَََََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ّعـلـىّإذاّكـانّلـديـكـمّأسـئـلـهّ،ّيـرجـىّاإلتـصـال

ّّ

Bjarne Stjernegaardَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

Lindehøj Vænge 19ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

DK 3460 Birkerødَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

26 88 50 07َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

bjarne@stjernegaard.comَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

mailto:bjarne@stjernegaard.com
mailto:bjarne@stjernegaard.com
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SFOّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهّـــّسـيـ ّـدرّ ـنـايـهّالـمّ قّالـعّ ـرافـ ّمّ 

ّّ ـن  ّ:0ّـثّـفّالـثـال ّـهّإلـىّالـصّ ـهـيـدي ّـمّ ـفـوفّالـت ّالـصّ م 
َكـرونَــَبـالـشـهـرَ)َشـهـرَيـولـيـوَ/َتـمـوز126.1َ(1ََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمـجـانـيَ(ََََََ

ّصـفـوفّمـنلـلـSFKّرسـيّــّـدّ ـراغّالـمّ ـاديّأوقـاتّالـف ّن ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:3ّإلـىّّــ1ّّ

َيـوَ/َتـمـوزكـرونَــَبـالـشـهـرَ)َشـهـرَيـولـ121.1َ(ََ.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمـجـانـيَ(ََََََ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـراغّ اتّالـف ّـروضّأوقـ ّعّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـولّأيّـراّحّ ـبـي ّـانّأوّكّ ـراّكّ ـي ّـغّ ــؤالّصّ كّأيّسّ ــلّلـديـ ّهّ 

ـهّـلـغّ ـيـهّكّ ـمـركّ لـغـهّالـدان ّــتـشـارّال ّـسّ يّمّ ـصـلّفـ ّـئّ،ّإت ّشّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـهّ:ـي ّـان ّث ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

Skole og Familieََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

Pia Juhl Andersenََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

Stationsvej 36ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

3460 Birkerødَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 30ّ11ّ68ّ70ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّمـوبـيـل30ّ11ّ44ّ16ّّّتـلـفـونّ:

pja@rudersdal.dkmail: -Eََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فـيّحـالـهّالـمـرضّ،ّيـجـبّعـلـيـكـمّاإلتـصـالّبـمـدرسّالـطـالـبّ

فـيّالـتـعـلـيـمّاألسـاسـيّ.ّإذاّكـانّالـطـفـلّيـأتـيّبـسـيـارهّأجـرهّ

Bjarne Stjernholmّتـاكـسـيّ،ّيـجـبّاإلتـصـالّعـلـىّ

،ّوالـكـتـابـهّإلـى7003ّّــ7033ّّصـبـاحـاّ،ّبـيـنّالـسـاعـهّ

ألسـاسـيّعـلـىّصـفـحـهّأولـيـاءّاألمـرّفـيّالـمـدرسـهّالـمـدرسّا

عـلـىّاإلنـتـرنـتّ.ّإســمّالـمـسـتـخـدمّورمـزّالـدخـولّتـحـصـلـونّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعـلـيـهّمـنّالـمـدرسـهّالـرئـيـسـيـهّ.

عـطـلـهّفـيّحـاالتّخـاصـهّ،ّّيـمـكـنّلـطـفـلـكـمّالـحـصـولّعـلـى

عـلـىّسـبـيـلّالـمـثـالّطـبـيـبّخـاصّ،ّمـنـاسـبـاتّإحـتـفـالّ

خـاصـهّأوّماّشـابـهّذلـكّ.ّإتـصـلّأوّأكـتـبّإلـىّالـمـدرسّ

األسـاسـيّوأطـلـبّاألذنّ،ّإذاّكـانّيـتـعـلـقّالـمـوضـوعّبـأيـامّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـتـصـريـحّمـديـرّالـمـدرسـهّيـعـطــىّعـطـلّمـتـعـددهّ،ّيـجـبّأنّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّـانّـبـيـبّاألسـن ّـبـيـبّ،ّوط ّـهّ،ّالـط ّـي ّـحّ ـمـرضـهّالـصّ الــمّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

سـيـتـمّرؤيــهّالـطـفـلّمـنّقـبـلّمـمـرضـهّالـمـدرسـهّّوفـحـصـهّّ

مـنّقـبـلّطـبـيـبّالـمـدرسـهّّمــرهّواحـدهّفـيّالـسـنـهّ.ّطـبـيـبّ

الـطـبـيـبّ،ّالـذيّهـوّّالـمـدرسـهّالّيـعـالـجّ،ّبـلّيـحـولـكـمّإلـى

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفـيّالـدانـمـركّ.ّمـجـانـا ّ

هــنــاكّأيـضـاّطـبـيـبّأسـنـانّمـرتـبـطّفـيّالـمـدرسـهّ

الـرئـيـسـيـهّ.ّسـيـتـمّفـحـصّأسـنـانّطـفـلـكّمــرهّواحــدهّفـيّ

الـسـنـهّ.ّإذاّكـانّعـنـدّالـطـفـلّألــمّفـيّاألسـنـانّفـيّغـضـونّ

ذلـكّإلـىّالـمـدرسّاألسـاسـيّ،ّّذلــكّ،ّيـسـتـطـيـعّالـطـفـلّقـول

الـذهـابّإلـىّطـبـيـبّّإنيـسـاعـدّعـلىّتـحـديـدّمـوعــدّ.سـوالـذيّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّســنــهّ.48ّاألسـنـانّمـجـانـيّإلـىّأنّيـتـمـمّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

SFO/SFKّ ّّّـهـيـسـي ّـهّالـرئ ّـدرسّ فـيّالـم

ّأوقـاتّالـعـمـلّمـنّوقـتّإنـتـهـاءّدوامّالـطـفـلّولـغـايـهّ

47033ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالـسـاعـهّ

سـيـكـونّهـنـاكّأنـشـطـهّمـخـتـلـفـهّمـثـلّالـلـعـبّ،ّاإلبـداعـيـاتّ،ّ

ّّالـريـاضـهّ،ّالـمـوسـيـقـىّوالـمـسـرحّ.ّ

 www.rudersdal.dk – Skoleالـتـسـجـيـلّيـتـمّعـلـىّ

og Unge – SFO/SFKّّّوهــنــاّيـمـكـنّأيـضـاّطــلــب،

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمـكـانّإقـتـصـاديّمـجـانـيّ.

َ

َ

َ  
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