Elevfolder, arabiska, 180104

أهال بك في مدرسة المدخل إلى اللغة ليندهولمن :

نحن نتوقع منك اآلتي:

المدرسة ترحب بك كطالب جديد في السويد وعمرك بين  20 – 16سنة.

المدرسة مثل أي عمل .من المهم أن تكون في الوقت المحدد بكافة الحصص و أن تعمل كل الواجبات.

في مدرستنا أنت تتعلم اللغة السويدية وكيفية عمل المجتمع السويدي .

نحن نتوقع منك أن تقدم األفضل ,و أن تعمل بجد حتى تنجح في دراستك.

التدريس متوافق مع ما تعرفه وتعلمته سابقا ً ويعطيك أساس جيد للمرحلة التالية في دراستك .

يجب أن تكون لطيف مع زمالئك في الدراسة و مع المدرس .و تتبع قوانين المدرسة.

إلى جانب اللغة السويدية تتعلم أيضا ً مواد إضافية مثل الرياضة ,علوم إجتماعية ,لغة إنكليزية,
رسم و رياضيات.

أعمل بجد و كن لطيفا

في برنامج المدرسة يوجد أيضا ً زيارات دراسية ونشاطات مختلفة خارج المدرسة.

هذا هو شعار المدرسة

أعمل بجد و كن لطيفا

نحن نعمل أفضل ما لدينا و نتعامل بلطف مع بعضنا البعض

في هذه المدرسة تدرس من  2 – 1سنة .وبعدها تستمر في الدراسة في مدرسة أخرى.

هذا هو شعار المدرسة

عندما تبدأ في المدرسة تحصل على كرت للباص ,كرت للطعام ,كمبيوتر وكتب.

نحن نعمل أفضل ما لدينا و نتعامل بلطف مع بعضنا البعض

إذا فقدت كرت الباص أو كرت الطعام وقمت بإخبار مكتب الخدمات ,عندها تستطيع الحصول على
المساعدة الالزمة للحصول على كرت جديد لكن يجب عليك أن تدفع التكلفة.
الكمبيوتر تستطيع إستخدامه فقط للواجبات المدرسية .ويجب عليك إعادته إلى المدرسة عند إنتهاء
دراستك فيها.
عليك إعادة الكتب الدراسية إلى المدرسة عند إنتهاء دراستك فيها.

المدرس المسؤول عنك (المنتور) :
أهم شخص تتواصل معه في المدرسة هو (المنتور) هو من يخطط طريقة التعليم المناسبة ويتابع
كيفية سير أمورك الدراسية في المدرسة.
في حال مرضك و عدم قدرتك على الحضور الى المدرسة فمن المهم ان يقوم احد والديك او انت
بإخبار المدرس المسؤول عنك.
في حال مرضك الكثر من اسبوع فعليك احضار شهادة مرضية من الطبيب.

قوانين المدرسة:
•
•
•
•
•
•
•

نظهر احترامنا و ذلك عن طريق القدوم في الوقت المحدد الى الحصص الدراسية,
الزيارات الدراسية و المقابالت.
نظهر الصداقة من خالل اهتمامنا ببعضنا بعض و مساعدة بعضنا لآلخر.
يجب علينا رفع الكراسي على الطاوالت و تنظيف مكان الجلوس عند انتهاء الحصة.
نقوم بالمحافظة على أغراضنا و المواد التعليمية الخاصة بنا.
نستخدم الهاتف في الحصة الدراسية فقط عند موافقة المعلم على ذلك.
للمدرس الصالحية بأخد الهاتف/الكومبيوتر أو األشياء األخرى التي تسبب ازعاج في
الحصة الدراسية.
في حال حصول تهديد ,عنف ,مشاكل مخدرات أو تخريب فتقوم المدرسة بتقديم بالغ
للشرطة.

