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 أسئلة وأجوبة تطرح في معهد اإلیبرت
 

 یحتاج األولیاء للحوار حول عدد كبیر من المواضیع. و لكن من المسؤول
 "الّصحیح" لما ُیطرح سؤاًال ما ؟

 فیما یلي نجاوب على أسئلة شائعة.
 

ف و كذلك لمجلس  بإمكان األولیاء طبًعا طرح أسئلتهم لُممثلي أولیاء األمور بالصَّ
 األولیاء للمعهد. و یتم اإلتصال بمجلس األولیاء لمعهد اإلیبرت عبر العنوان

." elternrat@ebert-gymnasium.de " اإللیكتروني 
 

كیف أتصل والمدّرسین؟ ✓ 
 

 یمكن اإلتصال بالمدرس المقصود إّما مباشرًة عن طریق البریداإللكتروني أو
 عبر الهاتف من خالل مكتب اإلدارة بالمعهد، فیمكنك ترك طلب أن یجیبك أي

 معّلم الحًقا بالهاتف فیقوم المعّلم بمكالمتك في أقرب وقت ممكن.
 وإذا أردت اإلتصال عن طریقالبرید اإللكتروني فسیكون باستعمال العنوان علي

 هذه الطریقة:
 Ebert.hamburg.de@[اإلسم العائلي].[اإلسم الشخصي].

 

      كیف یمكن المدّرس أن یتصل بوالدي التالمیذ بدون استخدام المخطط ✓
    المدرسي؟ 

 

 یمكن للمدرسین اإلتصال بالوالدین عبر الهاتف أو بكتابة رسالة إلكترونیة - 
 .بشرط أن یعرفواعنوان البرید اإللیكتروني

 

     طفلي مصاٌب بمرض مزمن، مع من أتكّلم؟ ✓
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 في مثل هذه الحاالت تكون نقطة اإلتصال األولى مدرس أو مدرسة الصف.
 

      طفلي یحتاج إلي تعویض بسبب مثلبة أي نقیصة في الفهم، ماذا أفعل؟ ✓
 

 إذا شعر الوالدان أن طفلها تحتاج إلي هذا النوع من التعویض فعلیهم الكالم مع
 مدرس الصف الذي یقوم بمراجعة األمر و بمناقشة الخطوات التالیة مع رئیس

 األقسام التي ینتمي إلیها الصف.
  

كنّیة بین التالمیذ عند طرح الواجبات ✓       هل ُیمِكن مراعات المسافات السَّ
            المنزلّیة الَجَماعّیة؟

 

 هذا األمر صعب! عامًة یتم تحدید وقت كاٍف الواجبات الجماعیة فیكون بإمكان
 األطفال أن یتالقو بعد المدرسة للعمل بالبحوث و بطریقة تقدیمهم. و لو احتاج

 التالمیذ إلى جهاز الكمبیوتر فیمكنهم اللجوء إلى مكتب اإلنترنت المجاور لمكتبة
 مواد التعلیم بعد الظهر من یوم اإلثنین إلى یوم الخمیس.

 

     من المسؤول عن دروس اللغة العربیه؟ ✓
 

 یتم تسجیل التالمیذ الراغبین في المشاركة بدروس اللغة العربیه عبر رئیس
 األقسام التي ینتمي إلیها الفصل، وهم للفصول Herr Garke 7 - 5 و للفصول 8 - 10
 Herr Klein . و یتم إجراء دروس اللغة العربیه من قبل مدرسین خارجین منتمین

 للمصلحة العامة للتربیة بهمبوغ في مبنى Ebert-Gymnasium مرة واحدة باألسبوع.
 

      من هم المعّلم  "الثقة "؟ كیف و متى یمكن اإلتصال به؟ أیضًا للوالدین؟ ✓
            ما المواضیع التي یمكن الكالم فیها معه؟

 

 تم انتخاب Frau Annika Hoffmann و Herr Dr. Marco Möller في اجتماع مجلس
 الطالب هذا األسبوع كمدرسي اتصال و یمكن الكالم مهتما شخصیًا في المدرسة

 على سبیل المثال في فترات االستراحة أو عبر البریداإللكتروني مثل ما ُشرح
 أعاله. من حیث المبدأ ینبغي دائمًا الكالم أوًال مع مدرس الصف. في حالة ما لم



 یتوصل هذا لتقدیم الدعم المطلوب أو لو لم یكن هنالك الثقة الكافیة فیه، یمكن أن
 یكون أحَد معلِّمي اإلتصال بدیًال.

 

      ما المهام التي یقوم بها البیداغوجیون اإلجتماعیون في المدرسة؟ هل ✓
            یمكن اللجوء إلیهم في حالة ضغٍط تعسفي أي التنّمر في الصف؟

 

 یعمل البیداغوجیون االجتماعیین أساسًا في مجالي الدمج التكاملي و رعایة
 االطفال في الدوام الكامل.

 في حالة التنمر في الفصل ینبغي دائمًا اللجوء إلى مدرس الصف الذي یهتم بدعٍم
 من المعلم االستشاري بحل وضع البلطجة، علمًا أن المعلماالستشاري یمتلك

 الخبرة األكبر لمعالجة هذه األمور. و یقوم تحدید العواقب في حاالت التنمر من
 قبل رئیس القسم و مؤتمر الصف.

 

      طفلي یشعر بالغربة في صفه  / ال یتمكن من العثور على أصحاب، ✓
            یتعرض للتعسف من قبل شخص ما  - ما الحل؟

 

 یجب مناقشة الموضوع حتمًا و أوًال مع مدرس الصف.
 

     طفلي ُیَكلَّف أقلَّ  / أكثر من طاقته  - لكن أتصل؟ ✓
 

 ا- إذا كلِّف أقل من وسعه: المسؤول األول الذي یجب اإلتصال به هو مدرس
  الصف الذي ینظم مائدة مستدیرة مع خبیرة المواهب لألطفال

 (Frau Cornelia Freitag) و مع الولیان و الطفل لو إذا اقتضىاألمر مع التلمیذ أیضًا.
 فیتم اإلتفاق على التدابیر المناسبة.

 ب - إذا كلِّف أكثر من وسعه: المسؤول األول الذي یجب اإلتصال به هو أیضًا
 مدرس الصف. یتم في حوار مشترك التطلع على األسباب التي تؤدي إلى شعور

 التلمیذ بالضغط. إذا لزم األمر یتم االتفاق على مشاركة التلمیذ فوًرا بدروِس
 تدعیٍم إضافیٍة. و إذا تم النظر في تغییر النظام المدرسي لمصلحة التلمیذ فقد

 یتشاور مدرس الصف مع رئیس القسم األمر.
 
 



      ما المسابقات الموجودة؟ كیف یتم تنظیم المشاركة في المسابقات؟ لمن ✓
            یلجأ التالمیذ الراغبین في المشاركة؟

 

 للتالمیذ الراغبین في المشاركة بالمسابقات اإلتصال مباشرًة بالمعلمین
  المتخصصین المناسبین أو مع المدرسة المتخصصة للمواهب. و تقوم

 Frau Freitag بنصح التالمیذ حول المسابقات المعروضة و وشروط المشاركة.
 

      إلى من یلجأ التالمیذ في حالة اعترضتهم احدى المشاكل التالیة : أحتاج ✓
             للمساعدة لشعوري باإلرهاق . / لقد تعرضت للعنف . / والدي بصدد

            اإلنفصال .
 

 ُینصح أي تلمیذ خاض هذه التجارب أو بصدد مواجهتها أن یلجأ إلى معلم یتناول
 ثقته مثل مدرس الصف أو عضو من معّلمي االتصال (الذان ذكرا أعاله). و من
 األفضل الكالم مع المعلم االستشاري حول مواضیع "تجربة العنف" أو "انفصال
 الوالدان" اعتبارًا أنه یتمتع بأكبر قدر من الخبرة لمعالجة هذه األمور و أیضًا ألن

 لدیه أفضل شبكة إتصال من الخدمات التي یمكن للطفل اللجوء إلیها خارج
 المدرسة.

 
 

 نتقدم بالشكر إلى Markus Klein الذي وفر لنا المعلومات!
 یسعدنا أیضا اإلجابة على المزید من األسئلة - یرجى ارسال أسئلتكم إلینا عبر
 البریداأللكتروني أو بطلب ممثلي أولیاء األمور لصف أطفالكم إبالغنا إیاها.

 مجلسكم لألولیاء
 

 لالتصال بنا:
elternrat@ebert-gymnasium.de 

 


