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•!مرحبا بكم في صف العائلة لمدرسة البيك سكوال  :كيف يبدو اليوم الدراسي في صف العائلة

• ساعة  الجولة الصباحية وتتضمن التحدث واالستماع الى أولياء االمر 08.40-08.10

التعاون في االعمال المدرسية المشتركة/ ساعة االعمال المدرسية09.40-08.40

• استراحة لمجموعة اولياء االمر/ ساعة  فترة االستراحة للطالب10.10-09.40

ساعة العودة الى االعمال المدرسية40.10-10.10

• الدراسيساعة حوار ومناقشة حول اليوم 11.00-10.30

• ما مطلوب منكم انتم كأولياء االمر؟
___________________

• فضل اذا كان لديكم رغبة حقيقية نحو التغير وترغب في ان تشارك وتساعد بحمل المسؤولية في تغيرطفلك نحو اال
.سيكون هذا الشئ االكثر اهمية الذي سيساعد ابنك اجابيأ على تطوره , واالحسن

• انه من الضروري ايضأ ان تكون انت كآحد الوالدين موجودأ هنا في المدرسة وان تعمل بجانب مع ابنك في صف 
اذا كان . العائلة خالل الوقت الذي انت فيه موجود في صف العائلة صباح كل يوم الخميس لمدة اثناعشر اسبوعأ 

لدى اي منكم بعض العقبات والموانع وعدم االستطاعة في المشاركة والحضور في صف العائلة يرجي ابالغنا 
بذلك فمن الممكن باالتفاق بين المدرسة واولياء االمر ان يحضر شخص اخر من االقريباء او المعارف بدل عنكم 
مع تبلغ المعلمين باسرع وقت ممكن ويمكنكم  الحصول على جميع المعلومات الالزمة لالتصال في الجزء الخلفي

.الن كل من المدرسة والبيت معأ يستطيعون خلق افضل الضروف الالزمة للتغير. لهذا المجلد

• الطروق والوسائل المتبعة في صف العائلة
_________________________________

• ساس ان اصل الفكرة للعمل في صف العائلة هي انكليزية وطبقت في انكلترا وتستند الدراسة على مبدأ الخبرة واال
وبعدها انشرت هذه الطريقة الى دول اخرى ومنها  الدنمارك وحيث تم تطوريها وتكييفها مع نظام . العلمي

تعتمد هذه . 2000انشرت هذه الفكرة في عدة مناطق مختلفة في السويد منذ أوائل عام .  المدرسة اليومي
.  الطريقة على اساس نطرية النظام وبمشاركتك انتم  كأولياء االمر والخبيرين في االمور التي تخص اطفالكم
خدام فبدعم وبمساعدة العاملين في صف العائلة سيتم  تعليم طفلك على تحمل المسؤولية عن سلوكه وتطوره واست

.كافة قدراته وامكاناته الكاملة في الدراسة والتعليم

.صف العائلة هو فرصة لجميع الطالب الذين اليستغلون امكاناتهم الكاملة في المدرسة لسبب ما . وف  جيدة للتغير االيجابي 

•
دة لكم لقد قمنا بتلخيص بعض المعلومات التي قد تكون مفي! يسعدنا حظوركم ومشاركتكم معنا في صف العائلة لمدرسة البيك سكوال

وذلك من خالل النظر والتعمق واستغالل كل مايحيط الطالب لخلق . عندما تشاركون في صف العائلة هنا في مدرسة البيك سكوال
.صف العائلة هو فرصة لجميع الطالب الذين اليستغلون امكاناتهم الكاملة في المدرسة لسبب ما . ظروف  جيدة للتغير االيجابي 

• .اهداف صف العائلة هي 
_______________

• ـ منح الفرصة لجميع الطالب لتطوير قدراتهم ومهارتهم العلمية  واالجتماعية عن طريق التعليم والرعاية واالهتمام

• ـ جعل الطالب يتحمل المسؤولية عن التغير الذي حصل بشكل فعال باالضافة 

• الى جعل التغيرات قابلة للقياس 

• ـ منح اولياء االمر الفرصة ليكونوا مسؤولين عن تطوير ابنائهم في المدرسة

• ـ منح اولياء االمر والمعلمين الفرصة للنظر في اعمالهم وكسر الروتين 

• ـ  امكانية التغير تحصل مع كل من المدرسة والبيت معا 

• فوكياين , متى

• ____________

• عندنا هنا في صف العائلة في مدرسة البيك سكوال ستعملون مع ابنائكم وطالب اخرين 08.10-11.00كل يوم الخميس من الساعة 
واولياء امورهم

• اللقاء االول قبل البدء في صف , من خالل هذه الفترة سيكون معنا عدة لقآت, الفترة المقررة  في صف العائلة هي اثناعشر اسبوعأ
ومن خالل هذه . واللقاء الثالث عند انتهاء من العمل في هذا الصف, العائلة واللقاء الثاني  في منتصف الفترة في صف العائلة

نحن نعمل مع اهداف لتوضيح التطورات بشكل افضل . االجتماعات سيكون التركيز على االهداف المهمة فقط الخاصة بطفلك

• بين كل اسبوع واسبوع وفي وقت معين يوجد لدينا لقاء واجتماع مع اولياء 

• في منطقة البيريا(  Röd & Stöd)االمر ومكتب النصائح واالرشادات


