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 للوالدين

 
طفل بخصوص تعليمه و تطوره أثناء االنتقال إلى المدرسة. الوالدان و الحضانة و كل ل الفرديةالهدف هو المصاحبة 
بشكل جيد الطفل . و إذا عملوا معا مشتركاللطفل الذي يتم تسجيل في المدرسة  يحملون المسؤوليةالمدرسة شركاء الذين 

 يتغلب على االنتقال إلى المدرسة االبتدائية بسهولة أكبر.
 

طريقة عملية لتضافر الكفاءات التربوية للحضانة والمدرسة االبتدائية. و هذا يسهل التعاون ، خصوصا في  يه 1اإلستمارة
الحضانة و/ أو المدرسة لها منطقة  ليست ممكنة )مثال في حالة أن حالة أن محادثات مشتركة بين جميع األطراف المعنية

 جمع كبيرة أو عند انتقال الطفل(.

 الخاصة للطفل القدرات و االهتماماتركز على ت مارةاالست. 

  شير إلى األشياء إليها ينبغي إيالء اهتمام خاص عند مصاحبة الطفل المستقبلية.تو في الوقت نفسه 

 تضمن رأى الوالدين و الحضانة حول الوقت و المحل "الصحيح" للتسجيل في المدرسة. موظفون ت مارةاالست
يمكن أن لوالدين تختلفها عن المواقف فيها امؤهلون تربويون يستطيعون مالحظة الطفل في الحضانة في مواقف 

 في البيت و كذلك العكس.يراقبون الطفل 
 

 (:5ة )سؤال رقم سدرعن التسجيل في الم إرشادات إلى السؤال

 هو عملية التسجيل في المدرسة فيها يتم القرار  ااألساس لهذ عن االلتحاق بالمدرسة. القرار إدارة المدرسة تتخذ
 بة الوالدين و اإلقتراح من قبل الحضانة أيضا.غتضمين ر

  رأيك غيره برأي . إذا أفضل يتأهب لالنتقال بشكلكافية لالمكانية االوقت و الالطفل ينبغي أن يحصل على
الحضانة بخصوص الوقت الصحيح للتسجيل في المدرسة ثم هذا يمكن أن يكون سبب إلدارة المدرسة لينظر 

طفلك و وضعه عن كثب و يمكن أن يؤدي إلى أنها تريد أن تتحدث معكم كوالدين و مع الموظف المؤهل 
 المختص في أطار محادثة ثالثية.

 
إلى المدرسة االبتدائية )عند عملية التسجيل في  تهان الوالدين و الحضانة. و إحالهو مهمة مشتركة م مارةملء االست

بالوالدين اختياريا.  و في حال أن  مارةمن قبل الوالدين و إحالة االست مارةو ملء االستالمدرسة( تحدث بالوالدين. 
للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة أثناء العام الدراسي األول  هو من الممكن أن يمضى وقت ثمين االمدرسة ال تحصل عليه

 دون استعماله.
_____________________ 

ة و اشترك معهد الدولة للتعليم في سن الطفولة المبكرة و المفوضون بحماية البيانات الشخصية لدى وزارة الشؤون االجتماعية و وزارة الثقاف 1

 .عند تطوير االستمارة و غيرهم بيانات الشخصيةمفوض الوالية بافاريا بحماية ال
 


