Structure de l’ecole valaisanne

Introduction

الهيكل التعليمي في مدارس الاالي

مقدمة

المرحلة الولى وتشمل ب الوف ( 1Hإلى )4H
المرحلة الثادية وتشمل ب الوف ( 5Hإلى )8H
المرحلتة الثالثتة وتشتمل ت ب الوتذوف المتوست ة (الثادويتة أوالتوجيهيتتة) وتستتمر ثت ث ستتدوا
( 9COإلى .)11CO
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المرحلة الثالثة
8H
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11CO 10CO

)(L’école primaire

أول عامين من المدرسة (التي كاد تسمى سابقا دور الحضادة) تكون إلزاميتة .إن
ستتن دختتول المدرستتة هتتو  4ستتدوا كاملتتة قبتتل تتاريخ  31يوليتتو .ويجتتب أن ترستتل
لبا التسجيل وفقا لتوجيها بلديتأكم.
تتت ب الوتتتف  1Hو 2Hيكودتتتوا فتتتي فوتتتل واحتتتد (أي وتتتف واحتتتد مكتتتون متتتن
مستويين) .يكون دوام  1Hجزئي في المدرسة (لديهم اثدتتا عشترة حوتة "درس" فتي
الستتبو  ،متتدة الحوتتة الواحتتدة  45دقيقتتة) أمتتا بالدستتبة ل تت ب ( 2Hلتتديهم أربتتع
وعشتترين حوتتة "درس" فتتي الستتبو  ،متتدة الحوتتة الواحتتدة  45دقيقتتة) .إن توزيتتع
وق ت الحوتتة خ ت ل الستتبو هتتو متتن مستتؤولية الستتل ة المحليتتة وقتتد تختلتتف وفقتتا
لخووويا المد قة .ومع ذلك ،عادة ما يكون الدوام  4أيتام بواقتع دوتف دهتار فتي
اليوم الواحد بالدسبة ل ت ب الوتف  .1Hوثمتان مترا دوتف دهتار "أي اربعتة ايتام
دوام كامل" بالدسبة ل ب الوف .2H
وق التدريس بالدسبة ل ب الوذين  3Hو ،4Hيكون بمعتدل  28حوتة "درس"
فتي الستبو (متدة الحوتتة الواحتدة  45دقيقتة) ،متن حيتتث المبتدأ ،موزعتة علتتى 8
متترا دوتتف دهتتار "أي اربعتتة ايتتام دوام كامتتل" .يكتتون توزيتتع جتتدول الحو ت
بالتداوب ،تبعتا لعتدد ال ت ب فتي الوتف الواحتد وذلتك يستمح للمدرستين اإلشتراف
ب ريقتتة أفضتتل علتتى ال ت ب .وهتتذا يعدتتي أن ال ت ب يتلقتتون تعلتتيمهم فتتي الوق ت
ال أمحتتدد ولكتتن توزيتتع الحو ت يكتتون بشتتكل مختلتتف فتتي الستتبو حستتب تقتتدير
المدرس.
إن أستتبو التتدوام المدرستتي بالدستتبة ل ت ب الوتتذين  5Hو ،6Hيكتتون بمعتتدل 32
حوة "درس" (متدة الحوتة الواحتدة  45دقيقتة) .ومتن أجتل تقتديم التدعم التعليمتي
لمختلتتف المستتتويا فتتي الوتتف "الذوتتل" الواحتتد ،فمتتن الممكتتن أن يقتتوم المتتدرس
بالعمتتل متتع ال تت ب فتتي حوتتة اللغتتة الثاديتتة (اللماديتتة) علتتى شتتكل مجموعتتا
مدذولة.
العالقة بين المدرسة  -األسرة
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سويا ً من أجل مستقبل أفضل لألفطاال

)(Ensemble pour le bien des enfants

تشترك ال أسر مع المدارس في مهمة أساسية واحدة وهي تعليم وتثقيف الشباب .لذلك يجب أن تستتدد
هذه الشراكة على مبادئ أساستية معروفتة وتحظتى بتاحترام الجميتع .تخضتع المؤسستة التعليميتة فتي
ستبل تدذيتذه
المقام الول إلى قادون المدارس لعام  ،1962والذي دتت عتن دوتو تشتريعية .يحتدد أ
ستتل ة الكتتادتون ،ولكتتن البلتتديا أيض تا ت تتمتتتع بو ت حيا ذاتي تة واستتعة بهتتذا الخوتتو  .وكتتذلك
المعلمين أدذسهم لديهم بعض الحرية في تدذيذ التعليما بما يَخدأم عملية تدريسهم.
ومن أجل توضيح عمل المؤسسة التعليمية التي يمكن أن تبتدو للتبعض أمعقتدة بعتض الشتيء ،وكتذلك
تحديد الحقوق والواجبا لك الشريكين ،قام اإلتحادا والجمعيا التالية بالمستاهمة فتي توضتيح
المبادئ الساسية لكي يعمل جميع أ
شركاء المدرسة بادسجام تام.
(اتحاد جمعيا أولياء أمور ال ب في الذالي/القسم الدا ق بالذردسية )FRAPEV
(الجمعية التربوية في الذالي )SPVal
(جمعية مدرسي المرحلة الثادوية في الذالي )AVECO
(دائرة التأهيل (التعليم) والمن )DFS
التعليما الواردة في هذا الكتيب ال تحل محل الدوو المعمول بها .حيث ت أشتير إلتى وضتع إ تار
عتتام للع قتتا بتتين الستتر والمؤسستتة التعليمي تة .كمتتا وتتتوفر إدارا المتتدارس والمعلمتتون مزيتتد متتن
المعلوما الكاملة لآلباء الذين ي لبون توضتيحا ت أكثتر .وعت وة علتى ذلتك ،فيمتا يتعلتق بالتعليمتا التتي
تتعلق بحاال خاوة ،فأدها موضحة بالتذويل و أمتاحة على الموقع اإللكترودي الرسمي للدولة.
).(https://www.vs.ch/web/se/ecole-famille
تم ترجمة هذه ال بعة الجديدة إلى لغا عدة حسب أهمية الجاليا الجدبية المتواجدة في الكادتون
من حيث العدد ،بمساعدة مكتتب خدمتة التستجيل المتددي والجادتب ،والتذي يأختذ علتى عاتقته تستهيل
عملية إدماج المهاجرين.
إن المعرفة الجيتدة للغتة مجتمتع االستتقبال ،أي المديدتة الجديتدة التتي تعتيه فيهتا ،هتي شتر أساستي
لآلباء المهاجرين لكي يكودوا قادرين على فهم عمل المؤسسا بوورة عامة والمتدارس علتى وجته
الخوو  .كما ويوجد ملحق بهذا الكتيب يقدم معلوما مذيدة ل أسر المهتاجرين ،ليأمكتد أهم متن تقتديم
دعم أفضل ل ذتالهم خت ل مراحتل دراستتهم ومترافقتهم فتي وقت الحتق وإرشتادهم الختيتار المهدتة
المداسبة ودعمهم في جميع مجاال التدريب المهدي.
كما دود أن دؤكد في هذا ال أكتيب على الهمية التي يوليها بلددا لمبتدأ المستاواة فتي فتر التعلتيم بتين
الذتيا والذتيان ،وضرورة المشاركة الذعالة لك الوالدين من أجل مستتقبل ابدتاءهم وتستهيل الع قتة
بين السرة  -المدرسة.

هيكل المدرسة

)(Structure de l’école

المدرس تة االبتدائيتتة تتكتتون متتن ثمتتادي ستتدوا (وتتذوف) ،يتتدخل ال ذتتال المدرستتة فتتي الوتتف الول
هتتارموس ( (1ère Harmosويدهتتون متترحلتهم االبتدائيتتة متتع دهايتتة الوتتف الثتتامن هتتارموس (8ème
) «H» .Harmosيرمتتز إلتتى الحتترف الول لكلمتتة ) ،(Harmosتتتم اعتمتتاد هتتذه التستتمية الموحتتدة
لذترة التعليم اإللزامي بعد اتذاق و دي.
وقد تم تقسيم فترة الدراسة االبتدائية إلى مرحلتين:
العالقة بين المدرسة  -األسرة
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الهيكل التعليمي في مدارس الاالي

التعليم العالي

7H – 8H

الهيكل التعليمي في مدارس الاالي

)(Formations subséquentes

وقتتت التتتتدريس بالدستتتبة ل تتت ب الوتتتذين  7Hو ، 8Hيكتتتون بمعتتتدل  28حوتتتة
"درس" فتتي الستتبو  .ومتتن أجتتل تقتتديم التتدعم التعليمتتي لمختلتتف المستتتويا فتتي
الوتتف "الذوتتل" الواحتتد ،فمتتن الممكتتن أن يقتتوم المتتدرس بالعمتتل متتع ال ت ب فتتي
حوتتتة اللغتتتة الثاديتتتة (اللماديتتتة) ،وحوتتتة اللغتتتة الثالثتتتة (اإلدجليزيتتتة) علتتتى شتتتكل
مجموعا مدذولة.

دظرا لبعض المت لبا اللوجستية (مثل أوقا البا (الدقل) وأوقا الدوام في ( ،)UAPEوما إلتى
ذلك) ،قد تقترح البلديا توفيرأشكال أخرى من تدظيم الجدول السبوعي أو اليومي.
المبادئ الخرى
يتم تعيين مدرس لكتل وتف متن المراحتل الدراستية ويستمى أمرشتد الوتف ( Un enseignant

ب وذ ِه وأولياء المتور .متن
 .)titulaireوهو الشخ المعدي باالجابة على جميع تساؤال
حيث المبدأ ،يتابع تدريس ب وذه لمدة عامين أمتتاليين.
يتم تحديث الجداول الزمدية للدوام وفقا للخ ة الدراسة.

عادة ما يكون مكان المدرسة قريب من محل اإلقامة.

تأدظم إدارا المدارس دروس توجيهية تأقدَّم بعد وق المدرسة لل ب الذين يحتاجون

الحوول على أسلوب و ريقة دراسة أفضل لتأدية الواجبا المدرسية وتتم بإشراف مباشر
من المعلم .ويأق َّدم هذا الدو من المساعدة ل ب المرحلتين الثادية والثالثة من فترة الدراسة
اإللزامية.
إن عمل وس اء المدرسة يعتمد على الشخا الذين لديهم معلوما كافية ويقدمون الدوح

واالرشاد ،وهم يلتزمون باحترام حرية تورف اآلخرين وحذظ أسرارهم ،وذلك يساعد على
تعزيز مداخ من التضامن واالحترام داخل المدرسة.
المرحلة المتوسفطة ( COالمدرسة الثانوية أو التوجيهية)

)(Le cycle d’orientation

تتكون هذه المرحلة  COمن  3سدوا  .وهي الخ وة الولى التي يستعد فيها الشباب الختيار حياتهم
المهدية .بعد هذه المرحلة ،يأتابع الشباب مسيرتهم العلمية إما عن ريق التدريب المهدتي أو مواوتلة
الدراسة في المراحل الدراسية المتقدمة  .ويوجتد فتي كتل مدرستة ثادويتة مستشتار لإلرشتاد المهدتي .
يأت َّ
تتوز ال تتت ب إلتتتى مجمتتتوعتين حستتتب المستتتتوى العلمتتتي للمتتتواد الدراستتتية الساستتتية (الذردستتتية
والرياضتيا ) والدتتائ ال أمتحوتلة دهايتة المرحلتتة الثاديتة للدراستة االبتدائيتة (أي الوتف  .)8Hومتتع
بدايتتة الوتتف  9COتدقستتم التتدروس وال ت ب إلتتى مستتتويين ( المستتتوى الول والمس تتوى الثتتادي)
اعتمادا ت على درجا مواد الرياضيا واللغة الذردسية ،ومن ثم يضاف إلى هذا التقسيم مادتي العلوم
واللغتتة اللماديتتة فتتي الوتتف  ،10COوبالدستتبة لبقيتتة المتتواد الدراستتية الثادويتتة ستتيكون ال ت ب فتتي
مجموعة واحدة سويات .تكون مواد المستوى الول أكثر اتساعا وتعمقتا ت فتي المتادة العلميتة .كمتا يوجتد
هدتاك فتتر للتدقتتل بتتين المستتتويا  ،وهتذا يتوقتتف علتى ت تتور المستتتوى العلمتتي لل التتب متتن حيتتث
الدرجا  ،فيمكن لل الب أن يدتقل من المستوى الثادي إلى المستوى الول في حال قام برفع درجاتته
في االمتحادا .

العالقة بين المدرسة  -األسرة
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Organisation de l’école primaire

Plan d’études remand

تنظيم المدارس االبتدائية

الخفطة التدريسية في القسم الارنسي

جدول ساعات الدوام

مشروع التدريب الشامل للفطالب في PER

)(Les horaires blocs

)(Projet global de formation de l’élève dans le PER

»إن خ تتة دراستتا القستتم الدتتا ق باللغتتة الذردستتية ) (PERقامتت بتحديتتد مشتترو شتتامل لتعلتتيم
ال ت ب .هتتذا المشتترو يوتف متتا يدبغتتي أن يتعلمته ال ت ب خت ل فتتترة التعلتيم اإللزامتتي ومتتا هتتي
المستويا العلمية التي من المذترض أن يوتل إليهتا ال التب فتي دهايتة كتل مرحلتة (أي فتي الوتف
 ،4Hوالوف  8Hوالوف .(11CO
خطة الدراسات أحصت مجموعةة المعةار والمهةارات التة مةن المتوقة تنميتهةا لةد جمية الطةال فة نهاةةة
مرحلة التعليم اإللزام  ،وقسمتها إلى ثالثة محاور:
مجاات التخصصاات الخمسةةة وه ة اللغةةة ،الرةاضةةيات ،العلةةوا الطعيعيةةة ،العلةةوا االجتماعيةةة ،ال نةةو  ،اللياقةةة
العدنية والحركة)؛
التعل ا ( لالتاا) الع العاات وةشةةم(  ،MITICالصةةحة وكةة( مةةاةتعلل بالعناةةةة والرفاهيةةة ،االختيةةارات والمشةةارة
الشخصية ،العيش سوةا ً وممارسة الدةموقراطية ،الترابط)؛
مهت ا ُمتع)دة الجوانل ومنها التعاو  ،االتصةاالت ،واسةتراتيجيات الةتعلم ،والت ييةر اإلبةداع  ،الةنهج التةممل
أو التصوري)«.
(CIIP) http://www.plandetudes.ch

إن تدظيم جدول ستاعا التدوام ليتوم دراستي يكتون متن وت حيا ستل ة البلديتة وهتو يتوقتف علتى
تحقيق فترا تدريسية أ ول من حيث الوقت  .وتشتمل فتترا التتدريس هتذه علتى مجمتو أدوتاف
الدهار الكاملة (أي فترة الدوام الوباحي فق يعتبر دوف يوم دراسي كامل) .قد تختلف عدد مترا
أدواف الدهار وفقا للظروف واالحتياجا المحلية للبلدية .ولكن من حيتث المبتدأ ،يكتون وقت بدايتة
ودهاية مدة الدوف يوم أمح َّدد وثاب  .في بعتض الحيتان يأعذتى الوتف كتام أو دوتف الوتف متن
تحضير الدروس السبوعي.

بُنى (هياكل) االستقبال

)(Les structures d’accueil

إن استقبال ال ذل في مكان ذو جو عائلي خ ل ساعا الدهار يسمح لآلباء والمها تحقيق التوازن
بين العمل والسرة ،حيث إن استقبال ال ذال حديثي التوالدة وحتتى دهايتة ستن التعلتيم االبتتدائي فتي
بأدى االستتقبال الجماعيتة فتي فتترة الدهتار ،يتوفر لهتم فروتة تعزيتز الت تور اإليجتابي لمرحلتة الدمتو
ودعمهم في التدريب والتعلم أو فروة العيه بجو أأسري في حال ذهاب ال ذل إلى عوائل االستقبال
(جليسة ال ذال) خ ل فترة الدهار
ومن الدوا المختلذة لبأدى (هياكل) استقبال ال ذال ما يلي:
ضع :تستقبل ال ذال حديثي الوالدة إلى سن  18شهرا ،وتكون مذتوحتة

الر َّ
حضادة ال ذال أ
ول اليوم مع خدمة تقديم وجبا ال عام.
دار حضادة ال ذال :تستقبل ال ذتال متن ستن  18شتهر ولغايتة ستن ست ستدوا  ،وتكتون

مذتوحة ول اليوم مع خدمة تقديم وجبا ال عام.
الحضادة :تستقبل ال ذال من سن  18شهر ولغاية ستن ست ستدوا  ،وتكتون مذتوحتة فقت

لمدة دوف دهار والتوجد خدمة تقديم ال عام.
وحدة استقبال الت ميذ ( :)UAPEتستقبل ال ذال من سن أربع سدوا ولغاية سن دهايتة المرحلتة

االبتدائية ،وتذتح أبوابها الستقبال ال ذال خارج ساعا المدرسة مع خدمة تقديم وجبة غداء.
رياض ال ذال :تستقبل ال ذال من سن ث ث سدوا إلى س سدوا  ،وتكون مذتوحة فق

إلى مدتوف الدهار والتوجد خدمة تقديم ال عام.
حضادة ال ذال الكبر سدات :تستقبل ال ذتال متن ستدتين إلتى ثمتان ستدوا  ،وتكتون مذتوحتة

فق لمدة دوف دهار والتوجد خدمة تقديم ال عام ،ويمكن وضع ال ذال لبضع ساعا دون
حجز أمسبق.
إن بأدى (هياكل) االستقبال التتي أوجتدتها البلتديا
الكادتون.

تكتون خاضتعة للرقابتة و أمرخوتة متن قبتل ستل ة

https://web.vs.ch/web/scj/secteur-petite-enfance
العالقة بين المدرسة  -األسرة
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Eléves en difficulté

Eléves en difficulté

الصعوبات الدراسية للفطالب

الصعوبات الدراسية للفطالب



الدعم التعليمي المتكامل من الوف ( 3Hإلى الوف  )11COما عدا وذوف المتوس ة  coت أ َّ
دظم
هذه الدروس في وذوف تح رقابة

يكتتتون هتتتذا الدتتتو متتتن التتتدعم التعليمتتتي المتكامتتتل لذتتتترة محتتتدودة متتتن التتتزمن مخووتتتا ت لأل ذتتتال
ذوي االحتياجتتتا الخاوتتتة ،حيتتتث يعمتتتل المعلتتتم المختتتت بوتتتورة وثيقتتتة متتتع الهتتتل والمعلتتتم
الساستتتي لمرحلتتتة ال ذتتتل وأيضتتتا بمشتتتاركة أشتتتخا مختوتتتين متتتن أوتتتحاب الخبتتترة حستتتب
دو إحتياج ال ذل.
ويتلقتتى ال تت ب المستتاعدة إمتتا فتتي أحتتد الوتتذوف الدراستتية أو فتتي مكتتان محتتدد ،ختت ل ستتاعا
التتتدوام المدرستتتي .ويقتتتوم المعلتتتم المختتتت بتقيتتتيم ومراجعتتتة ت تتتور ال تتت ب بوتتتورة مدتظمتتتة
ال زمتتتة فتتتي الخ تتتة الدراستتتية
لمعرفتتتة متتتدى التقتتتدم الحاوتتتل فتتتي المستتتتوى و إجتتتراء التعتتتدي
حسب احتياجا ال ذال.
إعادة السدة الدراسية (من الوف  4Hإلى الوف )11CO

إن تكتتترار المرحلتتتة الدراستتتية أو الرستتتوب وإعتتتادة الستتتدة هتتتو مقيتتتاس متعلتتتق بتتتال ب التتتذين يعتتتادون
متتتن الذشتتتل فتتتي الدراستتتة ،وهتتتذا يعدتتتي أدهتتتم لتتتم يستتتت يعوا تحقيتتتق الهتتتداف ال أمحتتت َّددة فتتتي البردتتتام
الدراستتتي لهتتتذه المرحلتتتة (أي لتتتم يستتتت يعوا الحوتتتول علتتتى معتتتدل الدجتتتاح فتتتي المجموعتتتة الولتتتى متتتن
التتتدروس الساستتتية أو إذا كتتتان المعتتت َّدل العتتتام للتتتدرجا التتتتي حوتتتلوا عليهتتتا تحتتت درجتتتة الدجتتتاح ،)4
المتتتر التتتذي يعدتتتي البقتتتاء فتتتي دذتتتس الوتتتف إلعتتتادة ستتتدة وتحقيتتتق البردتتتام الدراستتتي الم لتتتوب فيمتتتا
تتت ب المرحلتتتة الثاديتتتة فتتتي االبتدائيتتتة (متتتن الوتتتف  5Hإلتتتى الوتتتف  )8Hوالمرحلتتتة الثالثتتتة
يختتت
في المتوس ة (من الوف  9COإلى الوف .)11CO
و أمعَد حسب الحاجة من الوف  4Hإلى الوف 11CO
بردام خا

يأقتتتدَّم هتتتذا البردتتتام لل التتتب التتتذي يشتتتكو متتتن مشتتتكلة عتتتدم المقتتتدرة علتتتى استتتتيعاب التتتدروس فتتتي
إحتتدى المتتتواد أو أكثتتتر ،ويحتتتاج إلتتتى تغييتتتر فتتي البردتتتام ليتماشتتتى متتع قدرتتتته علتتتى االستتتتيعاب.
يكتتون هتتذا الدتتو متتن التتدعم فق ت فتتي حالتتة موافقتتة الهتتل وأيضتتا بعتتد أن يتتتم استحوتتال توتتريح
موافقة من قبل مذته المدارس.
فتتتي بعتتتض وتتتذوف المتتتدارس المتوستتت ة  ،COيتتتتم جمتتتع ال تتت ب التتتذين يحتتتتاجون إلتتتى بردتتتام
خا في وف واحد تح الرقابة.

أنواع أخر من العرامج والمؤسسات الت تقدا الدعم

إن لبتتتا الحتتتاال الخاوتتتة التتتتي تأقتتت َّدم متتتن قبتتتل الهتتتل إلتتتى متتتديري المتتتدارس ،عتتتن ريتتتق
المعلتتم الوستتي أو المدستتق بتتتين الهتتل وإدارة المدرستتة ،يتتتتم الدظتتر فيهتتا متتتن قِبَتتل مكتتتب التعلتتتيم
ال أمتخوتتت ) (OESحيتتتث يقومتتتوا بتتتدورهم فتتتي تتتتوفير المعلومتتتا ال زمتتتة وإرشتتتاد الهتتتل إلتتتى
دتتتو التتتدعم المداستتتب التتتذي تقدمتتته إحتتتدى البتتترام أو المؤسستتتا ال أمختوتتتة حستتتب حالتتتة ال ذتتتل
فيما إذا كان يعادي من وعوبة في الذهم أو إعاقة أمعيدة.
علةةةى سةةةعي( المثةةةا توجةةةد صةةة و خاصةةةة ،ودروس تحسةةةين النطةةةل ،ودروس التقوةةةةة ،وصةةة و
تحضةةةةيرةة ،ومعاهةةةةد صمتخصصةةةةة ،و الدراسةةةةة فةةةة المستشةةةة ى فةةةة الحةةةةاالت التةةةة تتطلةةةة بقةةةةا
الط ( تحت رعاةة طعية ل ترة طوةلة.
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إن المساعدة الولى التي يتلقاها ال ذل الذي يواجه وعوبة في التعلم تكون بال بع أمقدمة من السترة
والمعلم.
دأظم الدعم ال أمق َّدم لل ب ذوي االحتياجا الخاوة بشكل يوفر تدابير أمتدوعتة تتكيتف متع كتل حالتة
على حدة ،ومن هذه التدابير ما يلي:
دروس بإشراف مباشر ابتدا تء من الوف الخامس هارموس ) (5Hإلى الوف ()11CO

تأوفر هذه الدروس إمكادية بقاء ال ذتل بعتد التدوام المدرستي إلدجتاز واجباتته المدرستية فتي المدرستة
بشكل أمستقل .وتتم هذه الدروس بإشراف مباشر من المعلم من دون التدخل في مساعدة ال ذتل علتى
إدجتتاز واجباتتته .تأتتدظ م البلتتديا هتتذا الدتتو متتن التتدعم للمتتدارس االبتدائيتتة والمتوس ت ة (الثادويتتة أو
التوجيهية  ،)COولكن ليس بالضرورة أن يأ َبَّق على جميع المدارس االبتدائية فتي جميتع البلتديا ،
أما فيما يخ المدارس المتوس ة  COفهذا الدو من الدعم موجود بوورة مدهجية مدتظمة.
دروس توجيهية ابتدا تء من الوف الخامس هارموس ) (5Hإلى الوف ()11CO

تأقدَّم هذه الدروس بعد وق المدرسة لل ب الذين يحتاجون الحوول على أستلوب و ريقتة دراستة
أفضل لتأدية الواجبا المدرسية في المدزل وخوووا ت فيما يتعلق بالتدظيم واستراتيجية تدظيم الوق
و ريقة العمل ،وتتم بإشراف مباشر من المعلم ولذترة محدودة .متن حيتث المبتدأ ،إن هتذا الدتو متن
الدروس ال يسمح لل الب بأداء جميع واجباته المدرسية التي من المذترض أن يعملها في المدزل.
المدرستة للوتذوف المتوست ة (الثادويتة) متن الوتف

الدعم التربوي (التعليمي) خارج وق

 9COإلى الوف 11CO
هذا الدو من الدعم أمخو لل ب الذين يواجهون وعوبا مؤقتة أو بوتورة عتابرة فتي واحتد
أو أكثر من الذرو أو المستويا التي من شتأدها أن تكتون هتدفا يمكتن تحقيقته ل دتقتال إلتى مستتوى
أعلى حيث يمكتن أن تتلقتى التدعم التعليمتي ختارج وقت الدراستة ،والهتدف متن ذلتك معالجتة العجتز
الحاول في الداء المدرسي.


الدعم التربوي ( التعليمي) لل

ب الغير دا قين باللغة الذردسية من الوف  3Hإلى الوتف

11CO

يكون هذا الدو من الدعم التعليمتي مخوت لل ت ب الجادتب التذين ال يتكلمتون اللغتة الذردستية ،وذلتك
عدتتدما يكتتون لتتدى ال ذتتل واجبتتا ودروس خت ل ستتاعا التتدوام المدرستتي ،حيدهتتا يقتتوم المعلتتم المختتت
بدذسته بتقتديم هتتذه التدروس لت توير مستتتوى ال ذتل فتي اللغتتة الذردستية وأيضتا يقتتوم بتقيتيم مستتوى تحستتده
وت ور مهارا اللغة لديه وذلك دون الحاجة إلى إستتخدام دظتام التدرجا حيتث يكتون ال التب أمعذتى متن
بعتض التقييمتا فتي التدروس التتتي يعتمتد الدجتاح فيهتا علتى التعبيتتر باللغتة الذردستية ،وعتادة مايستتمر هتتذا
الدعم لمدة سدتين من حيث المبدأ.

العالقة بين المدرسة  -األسرة
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Rsponsabilités

Responsabilités

المسؤوليات

مسؤولية الفطالب

المسؤوليات

مسؤولية األهل وأولياء االمور

)(Responsabilité des élèves

إن لل

ب مسؤوليا أيضا ت ،تتحقق بمساعدة آبائهم ،وفي ما يلي دستعرض البرز مدها:



احترام تعليما المدرسة والمعلمين والعاملين في بداية المدرسة ورفتاقهم وكتل متا هتو متتاح
في خمة ال ب (الوذوف ،الثاث ،والمعدا )
ارتداء الم بس الدظيذة وال ئقة والمح َّددة ضمن الئحة المدرسة
يقوم ال ب بدورهم بكل جدية والتزام مع العمل على ت وير التدشئة االجتماعية
يأمدع استتخدام الجهتزة اإللكتروديتة الشخوتية داختل المدرستة .أمتا ختارج محتي المدرستة،
فيتوجتتب علتتى ال ت ب االستتتخدام المداستتب والتتذي يضتتمن احتتترام زم ئهتتم والعتتاملين فتتي
المدرسة
يخضع ال ب الذين يورون على عدم االمتثال للتعليما المدرسية إلى عقوبا .







مسؤولية المدرسة والمعلمين

)(Responsabilité de l’école et des enseignants

تقع على عاتق المعلمين أيضا ت مسؤوليا عدة تجاه ال









ب وأولياء المور ،ومدها:

تقتتديم المستتاعدة لآلبتتاء فتتي مهمتتتهم تجتتاه أوالدهتتم ال أمتمثلتتة فتتي التربيتتة والتعلتتيم ،متتع كامتتل
االحترام لحرية ال الب
المساهمة في التدشئة االجتماعية الوحيحة لل ذتل والعمتل علتى إدماجته متع بقيتة اقرادته فتي
الوف
ت
إحا تتة اآلبتتاء والمهتتا علمتتا بمستتيرة أوالدهتتم العلميتتة ،واستتتعراض الهتتداف التعليميتتة
والتربوية للمعلمين من خ ل االجتماعا الجماعية والذردية .وباإلضافة إلى ذلك ،التواول
بادتظام مع الهل وإ عهم على دتائ التقييما والدرجا التي حول عليها أوالدهم
االستما إلى مشاكل اآلبتاء ،والستعي الجتدي لمواوتلة الحتوار البدتاء معهتم ،واإلجابتة علتى
تساؤال وم الب أولياء المور ويتم ذلك بوورة خاوة بعد أخذ موعد أمسبق
يتحمل المعلمون مسؤولية ضب الدظام داخل الوذوف الدراستية ،والتتدخل لذتض الخ فتا
داخل د اق حدود المدرسة إذا لتزم المتر ،وقتد ت أ بَّتق العقوبتا التأديبيتة ال أمعلدتة فتي لتوائح
المدرسة إذا اقتضى االمر
يكون المعلمون مسؤولين عن التدقل مع ال ب لغرض القيام بأدشت ة أمع َّيدتة خت ل ستاعا
الدوام المدرسي .ويتحمل اآلباء والمهتا المستؤولية عتن تدقتل أ ذتالهم بوتورة فرديتة فتي
(حاال خاوة ولغرض زيارة ال بيب.)... ،

)(Responsabilité des parents

المها واآلباء
يتوجب على المها واآلباء جملة من المهام والمسؤوليا  ،ومدها:
التعاون متع المؤسستا التعليميتة واحتترام المعلمتين وتقتدير أعمتالهم وكتذلك احتترام اللتوائح

والدظم المدرسية
تحمتتتل مستتتؤولية أوالدهتتتم فتتتي الحضتتتور إلتتتى المدرستتتة وتهيئتتتة بيئتتتة تعليميتتتة إيجابيتتتة لهتتتم

وخوووا ت فيما يتعلق بـ (الدظافة الشخوية ،وإلتزام االدب ،والدوم المبكر)
اهتمام الهل بسلوكيا أوالدهم وتورفاتهم وعملهم فتي الوتف ومشتاركتهم فتي ت بيتق متا

تعلموه في المدزل
االلتزام بالحضور في الوق المداسب في حالة وجتود اجتمتا بتين الهتل والمعلمتين/وادارة

ضل وجود مترجم أمجتمعي لمساعدة الهل
المدارس .وإذا لزم المر ،يأذ َّ
سلة من قبل المدرسة والتأكد متن فهمهتا
يجب على الهل اال

على كافة المعلوما ال أمر َ
بوورة وحيحة ،وإذا لزم المر ،التوقيع عليها
يتحمتتل الهتتل مستتؤولية ست مة أوالدهتتم فتتي ال ريتتق متتن وإلتتى المدرستتة وكتتذلك فتتي ستتاحة

المدرسة عدد االدتظار قبل وبعد الدوام أو في حال تواجدهم خارج ساعا الدوام المدرسي
يتوجب على الهل إخبار المعلمين بالمشاكل الوحية التي يعادي مدها أوالدهم ،فمن الممكتن

أن تكون لها ولة بمقدرة ال ذل على االستيعاب
ت
التأمين الوحي لأل ذال ضد مخا ر المرض والحوادث ،من مسؤولية الهتل بعتا .ولتيس

هداك تأمين جماعي على ال ب في المدرسة .في حال وقو أي حادث على الهل التحدث
مباشرة إلى شركة التأمين الوحي الخاوة بهم
التزام الهل بإع م المدرسة فورا ت في حال غياب أوالدهم مع تقديم أمبرر الغياب وأسبابه

إن قوادين المدرسة في حالة الغه وارمة ،فقد يذرض المذته عقوبة أو غرامة ماليتة وفتي

هذه الحالة يجب على الهل االلتزام بدفعها
يتحمل الهل مسؤولية احترام جدول الع ل المدرستي ،وفتي حتال أختذ ع لتة إضتافية علتى

الهل التدسيق مع المعلمين لمساعدة ال الب في اكمال واجباته حسب البردام ال أمعَد مسبقا ت
يمكن أن يأ لب من الهل المساهمة ماليتا ت لشتراء لتوازم مدرستية ،او للتذهاب إلتى المخيمتا

المدرسية ،أو المشاركة في دشا ا أخرى مح َّددة
يجتتب علتتى الهتتل اإلعت ن فتتي أقتترب وقت ممكتتن إلدارة المدرستتة فتتي حالتتة تغييتتر عدتتوان

السكن.
في حالة عدم امت ك أحد الوالدين حق البوة (السل ة الشرعية لألب أو لألم) لسبب ما ،سيت أم إب غه
عن الحداث الخاوة والمهمة في الحياة المدرسية لل ذل ،وسيتم إع مه قبل اتخاذ القترارا الهامتة
التي من شأتها ت وير مستوى ال ذل المعدي .وقد يحوتل علتى المعلومتا المهمتة عتن حالتة ت تور
ال ذل ومستواه عن ريق رف ثالث يشارك في رعاية ال ذل وتقديم الدعم له.
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Divers

Divers

موضوعات متارقة

موضوعات متارقة

بعض البلديا يمكدها إودار مبادئ توجيهيتة أكثتر تقييتدا ت فيمتا يتعلتق بالست مة .ومتن المداستب أن تتحتروا
هذه المعلوما .

الصحة المدرسية

الواجبات (الوظائف) المدرسية للفطالب

)(Tâches à domicile

تهدف الواجبا (الوظائف) المدرسية إلى ت وير استق لية ال الب واعتماده علتى دذسته متن

خ ل تعزيز المعرفة المكتسبة في المدرسة ،والحذاظ على التواول والتعاون ما بين السرة
وال الب .ويجب أن تكون الواجبا مداسبة لعمر ال ب وقابلتة للتحقيتق بشتكل مستتقل .إن
دور السرة يتمثل في خلق جو دراسي مداسب والحذتاظ علتى الهتدوء بحيتث يستت يع ال ذتل
القيام بواجباته في المدزل ،وكذلك إبداء االهتمام بأدشت ته ومراقبتة دقتة عملته للواجبتا ومتا
إذا كان قد أت َّمها على الوجه الوحيح ،ولكن دون التوحيح ال أمتكرر.
من المهم أن يبعث الهل بم حظاتهم إلى المعلم فتي حتال وجتود وتعوبا يعتادي مدهتا ال ذتل عدتد
قيامه بواجباته مثل ( ول المدة ،كمية الواجب ،الوعوبة في إدجازه.)... ،

)(Santé scolaire

من خ ل تواول ال ب مع المجتمع ،تبرز أهمية الوحة المدرسية في ضمان وتعزيز الوقاية
والحماية لوحة ال ب.



يمكتتن تدظتتيم دروس التتدعم التوجيهيتتة لل التتب اعتمتتادا ت علتتى رؤيتتة وتقتتدير المعلتتم الساستتي
(مرشد الوف) والمدير وحسب االحتياجا المبدية على أساس علمي.

تكون الممرضة ال أمختوة بوحة ال ب حلقة وول بين المدرسة وأولياء المور عددما توجد
مشاكل وحية أمتعلقة بال ذال والمراهقين.

الذهاب إلى المدرسة

يمكتتن للوالتتدين لتتب المشتتورة والمعلومتتا متتن
الممرضة.
هل ترغب في االتوال بممرضة المدرسة؟ عليك
زيارة هذا الموقع:
www.santescolaire-vs.ch

إن للمشاة الولوية في استعمال ال ريق .فيجب احترام الس مة ،الوحة ،والتدقل وإع اءها الولوية
القووى في جميع الوقا .

اإلجراءات في حالة الخالفات
)(Procédure en cas de litige



يجتتب الحتتث علتتى أن يكتتون الحتتوار هتتو
الحل المثل ،في كل المواقف.



يكتتون معلتتم الوتتف الساستتي ( أمرشتتد الوتتف) هتتو ال تترف الول التتذي يتو َّج ته إليتته اآلبتتاء
والمها في الحوار ،وبعد ذلك يمكن لقاء المدير ومن ثم لب موعتد متع مذتته المتدارس،
تباعا ت ،حيث يجب احترام التسلسل الوظيذي.



إن جميتتع الوتتعوبا التتتي تتعلتتق بالمدرستتة ،والتتتي تحتتدث بتتين ال ت ب وأوليتتاء المتتور
والووياء أو أ راف اخرى والمعلمين تكون خاضعة لحلول وقرارا إدارة المدرسة ،متع
االحتذاظ بحق الرد واالستئداف أمام مذته المدارس.

المشت كة في مشت اع الصحة
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)(Déplacements sur le chemin de l’école

الحافلة الراجلة ( ،)Le pédibusتأقدَّم هذه الخدمة من قِبَل أحد أولياء المور (الهل) ليكون مرافقا ت
لأل ذال من وإلى المدرسة علتى شتكل مجموعتا وتغيرة ستيرا ت علتى القتدام .ويكتون ذلتك بموافقتة
الهتل بعتد التدستيق بتين اآلبتاء وأهتالي ال ذتال التذين يعيشتون ضتمن مد قتة محتددة ،وعتادة متا يتتم
التعاون بين الهالي للمداوبة في هذا الدور حسب جدول زمدي يكتون علتى أستاس احتياجتا الهتل.
كل شخ يشترك له خ سير أمح َّدد يستمر فيه لده مداسب له ،يمكن أن يختار الذهاب واإليتاب أو
فق ريق الذهاب لبضعة أيام في السبو .
إذا كد ترغب في المشتاركة بإدشتاء خت لحافلتة راجلتة ،عليتك االتوتال بمدستق كتادتون فتالي لهتذا
المشرو على العدوان الشبكي التاليvalais@pedibus.ch :
أواالتوال على الرقم 076/690 51 68
إذا كان ال ذل يريد أن يأتي إلى المدرسة بالدراجة الهوائية ،فإدته يجتب أن يكتون قتد بلتن ستن التعلتيم
اإللزامي ،ويجب أن تكون الدراجة مداسبة ل ول وعمر ال ذل كما يجب ارتداء خوذة الرأس الواقية
ولديه ال أمعدا ال أمقررة للس مة.
يقوم ال ب بالتدقل في حالة أدش ة مح َّددة تت لب مدهم ذلك ،إمتا متع المعلتم أو بوتحبة أحتد الوالتدين وقتد
تدعو الحاجة إلى دقل ال ب في سيارا الهتل الخاوتة شتري ة أن يكتون راكبتي الستيارة متؤمن علتيهم
ضد الحوادث مع استيذاء الشرو المتعلقة بالس مة المرورية ،ومدها جلوس ال ذال بالمقاعتد ال أمخووتة
لهم ،وأن ال يتجتاوز عتدد ال ذتال المتاكن المستموح بهتا فتي الستيارة ،ويكتون الستائق بعتا ت لديته رخوتة
قيادة.
العالقة بين المدرسة  -األسرة
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