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 مرحبا بكم
(arabisch)

dobrodošli 
(bosnisch/kroatisch)

hoşgeldiniz 
(türkisch)

willkommen 
(deutsch)

welcome 
(englisch)

benvenuto 
(italienisch)

powitanie 
(polnisch)

добро́ пожа́ловать 
(russisch)
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Dahlmannschule 
Grundschule im Pakt für den Nachmittag  
mit Intensivklassen und        
Erweiterte Schulische Betreuung - ESB 

Luxemburgerallee 24 
60385 Frankfurt am Main 
Tel.:  069 / 212 - 35278 
Fax:  069 / 212 - 31190 

E-Mail: poststelle.dahlmannschule@stadt-frankfurt.de 
Homepage : www.dahlmannschule-frankfurt.de  

Schulleiterin :   Frau Talberg 
Konrektorin :    Frau Pohl 

Sekretariat  (1.OG):    Frau Engel 
Mo – Do  7.30 Uhr – 15.00 Uhr 
Fr   7.30 Uhr – 14.00 Uhr 

Schulhausverwalter (EG): Herr Merz (0171-8621756) 

Erweiterte Schulische Betreuung – ESB 

60385 Frankfurt am Main 
Tel. 069 / 212 – 35210 
Fax 069 / 212 – 45393 
E-Mail : ESB.Dahlmannschule@stadt-frankfurt.de 

Leiterin:    Frau Schäfer 
Stellvertreterin:  Frau Götz 

Frühbetreuung: ab 7.30 - 9.00 Uhr in den Räumen des ESB (ohne Anmeldung) 

Betreuungszeit: ab 11.45 bis 15.00 Uhr bzw. bis 17.00 Uhr  
   (nur mit Anmeldung, jeweils von den Eltern wählbar)  

mailto:poststelle.dahlmannschule@stadt-frankfurt.de
mailto:ESB.Dahlmannschule@stadt-frankfurt.de
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السالم علیكم 

یوجد  في مدرستنا    نشاط  إضافي ببرنامج   كامل بعد الظھر  ھذا یعني  ان أالطفال  

یستطیعون البقاء في المدرسة إعتبارا من  الساعة  السابعة  والنصف  صباحا  وحتى الساعة 
الخامسة بعد الظھر مع إمكانیة تناول طعام الغذاء { لمعلومات اكثر} یرجى متابعة صفحتنا على 

أالنترنت  

نحن مدرسة إبتدائیھ تضم 300 طفل و 14 صف مدرسي كذلك  صفیي دراسة مكثفة و صفین 
تحضیري یدرس فیھا 25 مدرسة ومدرس. 

في مدرستنا یوجد صالتین ریاضیتین ومسبح خاص بالمدرسة  حیث ان الریاضة ھي مجال 
تخصص ھذه المدرسة.  

مجال اخر من محاالت تخصص ھذه المدرسة ھي الموسیقى بجانب دروس الموسیقى یستطیع 
االطفال المشاركة في الكورال . باالضافة لذلك یستطیع االطفال أخذ دروس على اآلالت 

الموسیقیة بعد الظھر مدفوعة االجر حسب الرغبة. 

العمل مع اھالي االطفال ضروري جدا بالنسبة لنا حیث انھ یوجد لكل صف مجلس أولیاء األمورلھ 
وظیفة مھمة داخل المدرسة . لألستفسار عن المدرسة یمكنكم الرجوع الى  ھذه المجالس. 

 رئیسي مجلس اولیاء االمورالمدرسي ھم السادة:
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 برنامج الساعات الدراسیة  

بعدھا فرصة الغذاء واللعب 

أالطفال یتناولون الطعام مع صفھم في صالة الطعام  حیث یتم تزوید المدرسة بالطعام من قبل 
شركة تموین .  

         Sodexo حالیا نتعامل مع شركة اسمھا 

یستطیع أالھالي عقد اتفاق مع ھذه الشركة لتزوید اطفالھم بطعام الغذاء في المدرسة وبامكان غیر 
الراغبین بذلك أن یرسلوا مع أطفالھم الطعام من المنزل. 

  ESBجمیع أالطفال یتناولون الطعام معا في فترة الغذاء تحت مراقبة المشرفین من MIP werden 

1./2. Klasse 
1.   8:15 – 9:00 Unterricht 
2.   9:00 – 9:45 Unterricht 
Frühstückspause: 9:45 – 9:55 
Hofpause: 9:55 – 10:15 
3. 10:15 – 11:00 Unterricht 
4. 11:00 – 11:45 Unterricht 
5.  

11:45 – 12:45  
MIP 
6. 12:45 – 13:30 Unterricht 
7. 13:30 – 14:15  Unterricht

3. / 4. / IK Klassen 
1.   8:15 – 9:00 Unterricht 
2.   9:00 – 9:45 Unterricht 
Frühstückspause: 9:45 – 9:55 
Hofpause: 9:55 – 10:15 
3. 10:15 – 11:00 Unterricht 
4. 11:00 – 11:45 Unterricht 
Hofpause: 11:45 – 12:00 
5. 12:00 – 12:45 Unterricht 
6. 12:45 – 13:30 Unterricht oder MIP 
7. 13:30 – 14:15  Unterricht oder 
MIP
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ساعات الدراسة  

یوجد دروس مشتركة في كل صف, یوزع على الطالبات والطالب برنامج ساعات دراسة 
اسبوعي للفترة الصباحیة . بھذا البرنامج یحصل االطفال على واجبات فردیة على كل طفل ان 

یقوم بحل واجبھ بنفسھ  

كل األطفال في المدرسة یحصلون على دفتر سجل  في ھذا الدفتر یتم وضع البرنامج أالسبوعي 
باالضافة الى جمیع اإلتصاالت بین الطفل واألھل والمعلم. 

الصف أالول والثاني لدیھم ساعات دراسیة ثالثة أیام في األسبوع. 

والصف الثالث والرابع لدیھم ساعات دراسیة أربعة ایام في األسبوع. 

  ESB في ساعات الدراسة المشتركة یكون األاطفال تحت مراقبة ورعایة الھیئة التدریسیة
      والعاملیین في

لألطفال الذین یعانون من صعوبات في التعلم وكذلك األطفال الذین لیھم مواھب 
یجدون رعایة خاصة من قبل متخصصین لدیھم القدرة على إكتشاف مواقع الضعف والقوة  

لدیھم . لذلك سیتم إعطائھم واجبات فردیة  لتساعدھم على تحسین مستواھم لیصلوا إلى 
مستوى الطالب اآلخرین. 

باإلضافة لذلك علینا التنبھ بأنھ بالرغم من إلتزامنا نحو الطالب إال ان بعض األمور 
ال نستطیع تغطیتھا في ساعات الدراسة  مثل جدول الضرب الذي من الضروري أن یحفظھ 

الطفل لذلك وجب على األھل مساعدتھ في المنزل على حفظھ إلنھ من قواعد التعلیم 
االساسیھ آلحقا. 

كیف تستطیعون تقدیم مساعدة إضافیھ ألطفالكم, سنعلمكم  بھا في اجتماعات االباء 
واالمھات. 

وعلى صفحتنا على اإلنترنت معلومات للساعات  الدراسیة بامكانھم تنزیلھا  
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ESB  الرعایة اإلضافیة في المدرسة 

الرعایة اإلضافیة في المدرسة ھي العنایة باألطفال قبل وبعد ساعات الدراسة 
تبدأ العنایة باألطفال من الساعة السابعة والنصف صباحاحیث یذھب األھل إلى العمل باكرا، وحتى 

الساعة الخامسة مساءا نقوم خاللھا بتنظیم ألعاب ونشاطات مختلفة لألطفال 
كل ذلك  نقوم بھ لمساعدة األھل للتوفیق بین العائلة و العمل. ولھذا السبب نعمل بالتزام كبیر من 

أجل توفیر أفضل رعایة ممكنة لألطفال خالل عمل األھل. 
نحن نعمل على رعایة االطفال خالل فترة الغذاء وكذلك خالل  اإلستراحة  وكذلك في 

ساعات  الدراسة  نحن متواجدین لتقدیم الدعم لألطفال من خالل التعاون مع المدرسات و 
المدرسین  

في فترة الرعایة المسائیة یختار األطفال النشاطات التي یرغبون بممارستھا 
من ھذا النشاطات. 

نشاطات  ریاضیة . 
  

ألوقات محددة ومراقبة یسمح لألطفال استخدام  أجھزة الكمبیوتر واأللعاب الخاصة بھ. 

القراءة واالستماع إلى القراءة. 

أعمال یدویة في غرفة النشاطات اإلبداعیة. 

ریاضة ولعب في الصالة الریاضیة، كذلك بالتعاون مع أندیة فرانكفورت. 
النشاطات الخارجیة في بعض أماكن لعب محددة أو في ساحة المدرسة.التسجیل یتم عن طریق 

االنترنت. 
من أجل الرعایة في فترات العطل المدرسیة یحتاج األمر تسجیل منفصل. 
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المرشدین اللغویین 

ماذا تعني ھذه الكلمة 

المرشدین اللغوین تعني ان أولیاء األمور اللذین یتحدثون اللغة األلمانیة باإلضافة الى 
لغة أخرى ولدیھم اإلستعداد للمساعدة والترجمة في حال وجود صعوبات في فھم اللغة 

والتواصل. متوفرة عن طریق التسجیل للمساعدة في الجلسات التي تعقد بین األھل 
والھیئة التدریسیة. 

یوجد الئحة بھؤالء المرشدین اللغویین في مكتب السكرتاریا في المدرسة، لیستطیع 
أولیاء األمور اوالمدرسین طلب المساعدة والدعم منھم. 

في حال استعدادكم لإلنخراط في ھذا العمل، یرجى التسجیل لدى مربي الصف او مكتب 
السكرتاریا في المدرسة. 

نشكر لكم تعاونكم 
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معلومات من أجل تسجیل مرض الطفل أو غیابھ 

كیف استطیع التبلیغ عن طفلي المریض؟ 

تستطیعون تسجیل طفلكم المریض عن طریق األتصال على الرقم التالي: 

 069-212-39685

تكلم بوضوح على جھاز التسجیل اآللي: 

األسم األول واسم العائلة لطفلك •

الصف •

أسم مدرس اومدرسة الصف •

األسباب •

ھكذا یكون تسجیل مرض طفلك او غیابھ قد تم للمدرسة وللنشاط المدرسي. 

 باإلضافة الى ذلك  

األتصال بأحد األطفال من نفس صف الطفل صباحا وھذا الطفل بدوره یبلغ ُمربیة الصف بذلك 

في كل مرة یغیب فیھا اطفالكم یجب ارسال رسالة خطیة للمدرسة ( لیس بالمیل) للمسؤول عن 
الصف، توضع في دفتر سجل المعلومات الخاص بالطفل في حقیبتھ المدرسیة.. 

ھل أستطیع ان أغیب طفلي عن المدرسة؟ 

الطالب والطالبات ال یستطیعون التغیب عن المدرسة اإل في الحاالت الطارئة او 
للضرورة القصوى. 

في حالة غیاب الطفل عن فترة ال تزید عن یومین یعود القرار في ذلك للمسؤول عن 
الصف ویجب ان یكون ذلك خطیا. 
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في حالة كان الغیاب مربوط بالعطلة المدرسیة أو زاد عن ثالثة ایام , یجب ابالغ 
المدرسة بذلك قبل ثالثة اسابیع على االقل برسالة خطیھ الى مدیر المدرسة, وھذا الغیاب 

مسموح لمرة واحدة خالل السنوات الدراسیة االربعة في المدرسة.  
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الموسیقى 
( الكورال و دروس اآلالت الموسیقیة ) 

في مدرستنا یوجد عدة كورا الت  للطالب , یستطیع كل طفل ان یغني معھم. 

كما یوجد في مدرستنا عروض كثیرة للتعلیم على اآلالت الموسیقیة. 

وھذه العروض لیست مجانیة (أي مقابل اجر مادي). 

یستطیع األطفال التعلم على أألالت التالیة : 

الناي 

المزما 

رالكمان 

الكمان المتوسط 

تشیللوا 

بیانو 

جیتار 

فقط تحت ھذا العنوان یمكنكم التواصل واالستفسار: 

Dahlmann-musik@web.de 
یوجد ایضا كورال لألھل والمعلمین في ھذه المدرسة, یستطیع أي من أھالي الطالب إذا كانت لدیھ 

الرغبة الحضور یوم اإلثنین الساعة السابعة والنصف مساء في قاعة الموسیقى  والمشاركة في 
الغناء. 

 !
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الریاضة 

غالبا ما تُظھر فحوص اللیاقة البدنیة لألطفال صورة مقلقة. 

السمنة الزائدة ومشاكل قدرة التحمل ازدادت في السنوات أألخیرة, كذلك  زادت 
اعداد األطفال الذین ال یستطیعون السباحة. من خالل عروضنا الریاضیة نحاول تجنب ھذه 

المشكلة حیث یوجد لدینا مسبح خاص بالمدرسة و صالتي ریاضة. 

تعلیم السباحة  

 الصفوف االول والثاني وكذلك الصفوف المكثفة لدیھم 2 ساعتین سباحة وساعة ریاضة
-Pan )        مدرسیة وبسبب وجود أعمال بناء یجب  اإلنتھاء  منھا, ستكون دروس

oramabad ) او    ( Riedbad )السباحة في مسبح    

الطالب والطالبات سینقلون بباص مجاني من والى المسبح. جمیع الصفوف 
 االخرى لدیھا 3 ساعات تعلیم سباحة.
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معلومات من أجل دروس السباحة 

ماذا یجب ان یأخذ طفلي معھ لدرس السباحة؟ 

مالبس سباحة مثل المایوه أو شورت السباحة،منشفة، حذاء للمسبح، نظارة شمسیھ واألطفال 
ذوي الشعر الطویل یجب علیھم لبس قبعة، وكذلك قبعة لألیام الباردة 

متى یلزم على طفلي ان یلبس قبعة سباحة؟ 

األطفال ذوي الشعر الطویل یجب علیھم لبس قبعة في المسبح. 

أي نوع من القبعات أفضل قبعات السیلیكون، الالتكس او القماش ؟ 

أفضل القبعات للسباحة ھي قبعات السیلیكون. 

ھل أستطیع مساعدة طفلي في غرفة المالبس وأشاھد دروس السباحة؟ 

نعم، الرجاء التواصل مع معلم أو معلمة السباحة من أجل ذلك. 

إذا كان إبني مریض، فمن یكون الشخص المسؤول یمكن التواصل معھ ألخذ اإلجازة 
المرضیة ؟ 

إذا لم یستطع طفلك المشاركة في درس السباحة یجب إبالغ المسؤول عن الصف، والذي بدوره 
سیحول الطفل إلى صف أخرفي المدرسة خالل درس السباحة. 

ھل یستطیع طفلي لبس شورت برمودا في درس السباحة؟ 

ال،  یجب على جمیع األطفال لبس المالبس الخاصة بالسباحة. 

ھل استطیع ألسباب دینیة أن امنع إبني من الذھاب إلى درس السباحة؟ 
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       ال، إلن درس السباحة إلزامي في المانیا تماما مثل  درس اللغة االلمانیة او الریاضیات او أي

(Haseme) مادة أخرى. بالنسبة للفتیات یستطعن لبس مالبس السباحة الكاملة 

مكتبة الطالب 

یوجد لدینا في المدرسة مكتبة مجھزة جیدا  یستطیع الطالب والطالبات خالل فترات 
دوام المكتبھ القراءة فیھا وتصفح الكتب واستعارتھا واستعارة العاب الكمبیوتر. 

كثیرمن صفوف تذھب كمجموعات الى المكتبة للقراءة واستعارة الكتب. 

أحد عاملي الخدمة االجتماعیة  المجانیة  ینظم عمل االستعارة وھي مجانیة  

مالحظة : نبحث عن مساعد للعمل مجاناُ في المكتبة 

للمكتبة  نحتاج  دائما اشخاص للمساعدة في حال رغبتكم  تستطیعون االستفسار 
والتواصل مع إدارة المدرسة. 

اذا كان لدیكم الرغبة في القراءة  لألطفال أو مساعدتھم في تعلم القراءة  بإمكانكم 
التواصل مع ادارة المدرسة للتسجیل. 
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 قواعد النظام في المدرسة  

 1.  في الصباح اُودع والدي على بوابة المدرسة.

2 . انا مؤدب ومستعد للمساعدة 

3 . الشجار یحل بالنقاش ، وفي حالة الشجار ال أستعمل الكلمات النابیة، الضرب، 

     الخدش، العض، الدفع والبصق على اي شخص.     

4 . عندما یرفع الطفل اشارة التوقف، یجب ان اتوقف مباشرة. 

5 . یجب ان اعتذر، اذا تصرفت تصرفا خاطئاً . 

6 . یجب ان اتصرف بحذر مع األلعاب أو الكتب أو أي اشیاء اخرى ال تخصني. 

7.  في فترات االستراحة العب في ساحات المدرسة واحافظ على نظافتھا . 

8 . احافظ على نظافة الحمامات وكذلك غرفة المالبس ، وال أجعلھا مكاناً للعب . 

9 . یجب عدم االزعاج والھدوء عند المشي داخل ممرات المدرسة في فترة 

     الساعات  الدراسیة. 
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عن تشریع قانون معالجة المعلومات التي تخص الطالبات والطالب البالغیین الصادر في تشرین 

اول( اكتوبر) لعام 2009 

عند الدخول الى المدارس إلول مرة في والیة ھسن تقوم المدرسة بفتح ملف للطالب تدرج فیھ 
المعلومات األساسیة الخاصة بالطالب ومن ثم تتدرج بالمعلومات الخاصھ بھ في السنوات الدراسیة 

من المواد الدراسیة للنتائج والشھادات التي یحصل علیھا خالل الدراسة، ھذه المعلومات تحفظ 
الكترونیا ببرنامج  خاص كما یحفظ بملفات ورقیة. بحال تغییر الطالب للمدرسة یحق للمدرسى 

الجدیدة طلب ھذه المعلومات واإلطالع علیھا. 

یسمح للمدرسة تخزین ھذه المعلومات بناء على الفقرة 83 من قانون الدالب في والیة ھسن 
لغایات التنظیم والمسح اإلحصائي الصادربتاریخ 04.02.2009 وتم نشره على صفحات 

االنترنت في شھر آذار 2009 بامكانكم األطالع علیھ على الصفحة: 

www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm 

 تجدون فیھا ایضا أیة معلومات یتم اإلحتفاظ بھا والفترة الزمیة لبقائھا ایضا. 

لدیكم الحق باإلطالع على ھذا الملف والمعلومات التي بداخلھ وفي ھذه الحالة یحب تقدیم طلب 
إلدارة المدرسة. 

في ھذا السیاق نرجو منكم تزوید مربي او مربیة الصف بأیة معلومات متغیرة عن طفلكم  

مالحظة : من الضروري أن یتواجد لدینا رقم الھاتف الحالي حتى نستطیع األتصال بكم في             
حالة مرض الطفل او أي حادث قد یحصل لھ في المدرسة. 

http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm
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معلومات عن الصور و نشرھا 

تقوم المدرسة بنشر نشاطاتھا واالحداث المھمة والمحاضرات واالعالنات في 
صحیفة الطالب، وھذه المنشورات والتقاریر والعروض قد تحتوي على صور للمجموعات 

او األفراد من طالب المدرسة. 

لنشر صور االفراد والمجموعات یجب أخذ موافقة األھل الخطیة لھؤالء الطالب. 
وكذلك لحفظ المعلومات الخاصة بھم، لذلك ترجوا المدرسة  توقیعكم بأسفل الورقة بحالة 

موافقتكم على النشر. 

مالحظة : األسماء والعناوین وارقام ھواتف الطالب والطالبات ال تعلن في ھذه 
المنشورات والصحف للمحافظة على خصوصیتھا لھؤالء الطالب. واذا حدث واحتاج 

األمر لإلعالن ال یتم ذلك إال بالموافقة المسبقة من األشخاص المعنیین. 

  ( كذلك یمكنكم سحب ھذه الموافقة متى شئتم ) 
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معلومات عن القمل والصیبان 

اذا تم اكتشاف انتشار القمل او الصیبان في صف طفلكم، فإن الطفل المصاب یمنع 
من دخول المدرسة حتى یتم التأكد من خلوه منھا. 

اذا كان لیكم الشك بان طفلكم اصیب بعدوى القمل علیكم القیام بالتالي: 

فحص جذور شعر الطفل جیدا وفي حال كان لدیكم شك او وجدتم أن طفلكم أصیب 
بالعدوى یصبح من الضروري مراجعة طبیب األطفال او طبیب العائلة لیصف لكم الدواء 

المناسب للتخلص من ھذه العدوى. 

إذا كان طفلكم أٌصیب بالعدوى یجب إبالغ المدرسة بذلك. 

یستغرق عالج ھذه العدوى من 8 ـ 10 ثمانیة الى عشرة ایام. 

من الضروري لألشخاص المتواجدین في منزل الطفل المصاب عمل فحص للتأكد 
من عدم اصابتھم بالعدوى. 

یجب تنظیف أدوات الطفل المصاب كالمشط والشال والقبعة وعدم إستعمالھا من قبل 
اآلخرین. 

من الضروري إعادة الفحص لألشخاص المتواجدین في المنزل للتأكد من عدم 
إصابتھم بالعدوى. 

أن اإلصابة بعدوى القمل ال یقلل من قیمة اإلنسان وھو لیس خطیر،  ونقل عدوى 
لمرض أطفال من خاللھ لم یثبت لدینا. 

نرجو إھتمامكم والمساعدة من تقلیل إصابة أطفالكم بھذه العدوى. 
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قانون التزام االھل والمسؤولین تجاه االمراض المعدیة 

قانون الحمایة من االمراض المعدیة یفرض على المدرسة تنبیھ األھل إلى النقاط التالیة: 

       1 . إذا أصیب الطفل بأحد االمراض المعدیھ من الجدول األول المرفق، ال یستطیع الطفل
        الحضور الى المدرسة إال بعد موافقة الطبیب وتأكیده عدم إمكانیة إنتشار العدوى في

                 المدرسة.

2 . في حالة اإلصابة بالعدوى على األھل اإلبالغ عن التشخیص الطبي لھذا المرض(اسم 

     المرض). 

3 . في حالة تأكید الطبیب أن الطفل یحمل عدوى أحد أمراض الجدول الثاني ولیس مریضا      
من واجب االھل أیضا األبال عن ذلك ومدیریة الصحة ھي التي ستقرر إذا كان الطفل       یستطیع 

الذھاب إلى المدرسة. 

4 . في حالة وجود أحد افراد األسرة  یحمل مرض أوعدوى أحد األمراض في الجدول  

     الثالث من الضروري أإلبالغ عن ذلك، وإبقاء الطفل في المنزل حتى یقرر الطبیب 

     بإن الطفل یستطیع العودة الى المدرسة. 

    إن عدم اإللتزام بھذه النقاط األربعة السابقة یعتبر مخالفة قد تكلف لغیة 25.000  

    خمسة وعشرون الف یورو. 
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Tabelle 1 Ansteckende Krankheiten, bei deren Vorliegen das Kind die Einrichtung so lange nicht 
besuchen darf, bis nach ärztlichem Attest eine Weiterverbreitung nicht zu 
befürchten ist. 

• Cholera (bei uns sehr selten) 
• Diphtherie (bei uns sehr selten) 
• Durchfallerkrankungen durch EHEC-Bakterien (Enterohämorrhag. E. Coli) 
• Infektiöse Durchfallerkrankungen (ausschließlich im Säuglings- und Kleinkindalter) 
• Hirnhautentzündung (Meningitis) durch Meningokokken oder Haemophilus-B-Bakterien 
• Virales hämorrhagisches Fieber (bei uns extrem selten) 
• Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 
• Keuchhusten 
• Lungen-Tuberkulose (nur in der ansteckungsfähigen, also offenen Form) 
• Masern 
• Mumps 
• Paratyphus 
• Pest (bei uns sehr selten) 
• Kinderlähmung (Poliomyelitis, bei uns sehr selten) 
• Krätze 
• Scharlach-/ und bestimmte Streptokokken-Infektionen 
• Ruhr (Shigellose) 
• Typhus 
• Infektiöse Gelbsucht (Virushepatitis) Typ A (häufig) und E (bei uns sehr selten) 
• Windpocken 
• Verlausung 

Tabelle 2 Dauerausscheidung von Krankheitserregern, die Zulassung zur Kindereinrichtung kann 
von Auflagen abhängig gemacht werden. 

• Cholera-Vibrionen (bei uns sehr selten) 
• Diphterie-Bakterien (bei uns sehr selten) 
• EHEC (Enterohämorrhag. E. Coli Bakterien) 
• Paratyphus-Salmonellen 
• Ruhrerreger (Shigellen) 
• Typhus-Salmonellen 

Tabelle 3 Ansteckende Krankheiten, bei deren Vorliegen in der Wohngemeinschaft das 
Kind die Einrichtung so lange nicht besuchen darf, bis nach ärztlichem Attest eine Weiterverbrei-
tung nicht zu befürchten ist. 

• Cholera (bei uns sehr selten) 
• Diphtherie (bei uns sehr selten) 
• EHEC-Enteritis 
• Hirnhautentzündung (Meningitis) durch Meningokokken oder Haemophilus-B-Bakterien 
• Virales hämorrhagisches Fieber (bei uns sehr selten) 
• Lungen-Tuberkulose (nur in der ansteckungsfähigen, also offenen Form) 
• Masern 
• Mumps 
• Paratyphus 
• Pest (bei uns sehr selten) 
• Kinderlähmung (Poliomyelitis, bei uns sehr selten) 
• Ruhr (Shigellose) 
• Typhus 
• Infektiöse Gelbsucht (Virushepatitis) Typ A (häufig) und E (bei uns sehr selten) 



!

مشاركة اآلباء واألمھات في المدرسة 
مجلس اآلباء واألمھات للصف 

یوجد لكل صف في المدرسة مجلس اآلباء واألمھات وھذا المجلس یتم انتخابھ من 
قبل اھالي الطالب في اول اجتماع إلھالي الطالب للصفوف الجدیدة. 

یستمرھذا المجلس لمدة سنتین في أداء واجباتھ. 

في اجتماعات األھل یتم بحث األمور الخاصة بالطالب في المدرسة. 

یدعو مجلس اآلباء واألمھات أھالي األطفال بالتنسیق مع مربي او مربیة الصف 
إلجتماعات األھل في حاالت الضرورة او مرة واحدة على األقل في كل فصل دراسي. 

یستطیع األھل توجیھ األسئلة حول نقاط في جدول األعمال، كما یمكنھم تقدیم بعض 
اإلقتراحات لمجلس األباء. 

مجلس األمھات واآلباء للمدرسة 
مجالس األمھات واآلباء في الصفوف المدرسیھ یتشكل منھ مجلس األمھات واألباء 

المدرسي الذي یحق لھ المشاركة في قرارات المدرسة. 

ینتخب ھذا المجلس من أعضائھ الرئیس ونائبا لھ، وتستمر صالحیتھ لمدة سنتین. 

یجتمع ھذا المجلس في حاالت الضرورة اومؤة واحدة على االقل فیكل فصل 
دراسي. یشارك في ھذه األجتماعات مدیر المدرسة ونائبھ. ویتم في ھذه االجتماعات 

مناقشة كل ما یتعلق او یجد في امور المدرسة. 

مؤتمر المدرسة 
یجتمع المؤتمر المجرسیبالعادة مرة واحدة في السنة یقرر خاللھا االمور المھمة في 

المدرسة  
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خمسة نواب عن األھل وخمسة مدرسین ومدرسات مع ادارة المدرسة  یتبادلون 

اآلراء یناقشون یصوتون بخصوص المنھاج الذي ستتخذه المدرسة في بعض األمور مثال 
رعایة األطفال بعد الظھر بعد ساعات الدراسة أو عدد ساعات تعلیم اللغة االنجلیزیة أو 

بداسة ساعات الدراسة وغیره من االمور. 

المؤتمر العام 
ھو مؤتمر للمعلمین والمعلمات واالدارة یدعى الیھ مجالس األمھات واآلباء 

ویشاركون في ھذا المؤتمر كضیوف  
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نادي داعمي مدرستنا 

نادي ( اصحاب وداعمي مدرستنا) یدعمون مجلس مدرستنا بالمال واالفكار واالعمال، وھذا 
ھو جزء مھم وأساسي للمدرسة حیث یساعد في توفیر جو دراسي جید ومریح للطالب. 

لألستمرار على ھذا النحو نحتاج لمساعدتكم ودعمكم من خالل انتسابكم لھذا النادي باشتراك 
سنوي قیمتھ 20 یورو، ونرحب بدفع مبالغ أكبر،  ھكذا تستطیعون دعم الطالب والمدرسة. 

إذا كانت لدیكم أیة أسئلة بامكانكم الكتابة الى: 

fv.dahlmannschule@gmx.de 

من خالل اشتراكاتكم وتبرعاتكم نستطیع إنعاش الحیاة المدرسیة بعدد من المھرجانات 
والمشاریع. 

ھذا النادي ھو جمعیة غیر ربحیھ، تستطیعون خصم المبالغ التي تبرعتم بھا من الضرائب. 
على االقل مبلغ 20 یورو في السنة یساعد اطفالكم وكذلك مدرستنا. 

تجدون في المتعلقة طلب االنتساب للجمعیھ 

تستطیعون ایضا التبرع بدون االشتراك على الحساب البنكي: 

Förderverein Dahlmannschule e.V. 

Frankfurter Sparkasse 

IBAN DE76 5005 0201 0328 8203 34 

BIC HELADEF1822 

mailto:fv.dahlmannschule@gmx.de

