
لنتكلم سوياً عن التعليم المدرسي في أيسلندا,جميعنا معا

أطفالنا والمدرسة,نحن
المؤثرات–المسؤولية –الفائدة -

سامفوك والمنزل والمدرسة-

رئيسة سامفوك:بيرغيتا باورا هاسسينس -

مديرة مشروع سامفوك,سيغريذور بيورك إينارس دوتير -

مديرة مشروع المنزل والمدرسة :برينديس ياونس دوتير-



Icelandic school system

المدرسة في آيسلندا ليست مؤسسة تعليمية فقط-

المدرسة هي مجتمع حيث كل شخص يمكنه أن يؤثر على كيفية -

تشكيله 

اإلداريين/ أولياء األمور والموظفين ,األطفال -

جودة هذا المجتمع تعتمدعلى المشاركة الفعالة من الجميع-



Cooperation with parents

هي الرابطة الوطنية ألولياء األمور( المنزل والمدرسة)-

هي رابطة أولياء أمور أطفال المدارس في ريكيافيك:سامفوك -

هذه الجمعيات تدعم التعاون مع وبين أولياء األمور ، ويمكن -

ألولياء األمورالحصول على المشورة منهم

الخدمة مجانية-



Cooperation with parents

وفقا للقانون األيسلندي ، يجب على جميع المدارس أن يكون لها رابطة -

نشيطة ألولياء األمور

الذين لديهم أطفال في المدرسة ( أولياء األمور)جميع اآلباء واألمهات -

هم أعضاء في هذه الرابطة بشكل تلقائي

معظم رابطات أولياء األمور تتقاضى رسوًما سنوية ولكن الدفع -

اختياري



Organisation of  the cooperation 
with parents 

المدرسة إدارة

رابطة أولياء األمورممثلوا

الصفممثلي

أولياء األمور
أعضاء مجلس رابطة األهالي مسؤولين عن التعاون -

ومشاركة المشروعات مع ممثلي الصف

ممثلوا الصف مسؤولون عن تنظيم ومشاركة -

المشروعات مع أولياء األمور في الصف

رابطة أولياء األمور وجميع أولياء األمورهم الخلفية -

الداعمة التي يمثلها ممثلوا أولياء األمور أمام مجلس 
المدرسة



Annual projects

المدرسة-

االجتماع السنوي العام لرابطة أولياء -

األمور 

زينة عيد الميالد-

(لعبة)بينغو عيد الفصح -

مهرجان الثقافات / مهرجان الربيع -

المتعددة

( المشي)مسيرأولياء األمور، -
محاضرات-

الصف-

إجتماع أولياء األمور مرتين في العام-

إتفاق أولياء األمور-

أمسيات الصف مرتين في العام-

مسيرأولياء األمور، المشي -
جمع التبرعات-



School and class atmosphere

كيف يمكن للوالدين أن يتطلعوا إلى مدرسة أفضل وأجواء أفضل في الصف ؟

أظهراإلهتمام بدوام طفلك في المدرسة-

ماذا تناولتم على الغداء؟-ماذا فعلتم في المدرسة -اسأل كيف كان يومك -

تعرف على أولياء األمور اآلخرين في الفصل الدراسي وتعرف على أسماء -
األطفال اآلخرين في الصف



School and class atmosphere

حضور اجتماعات اآلباء في الفصل-

-الحفالت -دعوات أعياد الميالد -أوقات خارج المدرسة -

استخدام -وسائل التواصل االجتماعي -إستخدام الهواتف في المدارس 

أجهزة الكمبيوتر

حضورأمسيات الصف-

التطوع في إنجاز أعمال رابطة أولياء األمور أو مشاريع فردية من -

ضمن أعمال الرابطة



What is good to bear in mind?

أعياد الميالد في الصف-

الحضور-الهدايا -الدعوات -

جمع التبرعات للرحالت المدرسية لألطفال األكبر سنًا-
موقع السجل المدرسي )المونيتور–تبادل المعلومات -

مجموعات الفيسبوك-( اإللكتروني 
طلب المساعدة-



 ً ؟ بعد هذا الحديث، نود أن نسمع منكم، كيف يمكننا القيام بهذا معا

!نحن معاُ أفضل -ال يمكننا القيام بذلك بدونكم 

شكرا لكم
samfok@samfok.is


