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 الى اولياء االمور في مدرسة امارود سكولى 

جيدة. ان تكون بيئة مدرستنا مناسبة ونشعر بفخر مدرسية  بيئةفي بناء  عملنا بنشاطالسنوات القليلة الماضية  في  

ممثلو ولدينا ايضا  الطلبة.  تخصالتي  القضايامرة في الشهر، ويتناول يجتمع "اف آ او"   مجلس اولياء االمور المنتخب

.مع ممثلو الطلبة عباالجتماالتي تقوم  أولياء االمور، وكذلك لجنة البيئة المدرسية  

 مدرسة امارود  بإمكانها ان تصبح أفضل:  

هو عندما تكون المدرسة   واالهممما هي عليه االن، كما المدارس االخرى،  أفضلبإمكان ان تصبح مدرسة امارود  

.  لنجد االفكار الجيدة والموارد والجهد وايضا الموارد المالية. ومن  أفضلواولياء االمور ملتزمين بحيث تصبح النتائج 

يمكننا في اغلب االحيان تحديد فرص الكشف   المدرسة،خالل التواصل والحوار الوثيق بين ممثلو اولياء االمور وإدارة 

لوجهات نطرنا المختلفة.  وأفضلعن نشوب المشاكل قبل اتساعها، وتحسين طرق حلها واكتساب فهم اشمل   

. المدرسة الجيدة يكون فيها حين يتجنب التنمر، في االختبارات المحلية جبنتائليس بضرورة ان تكون المدرسة جيدة 

وهدا يتجاوز ما يمكن ان توفره المناهج والعائلة. المدرسة هي ساحة للتدريب ومكان لقاء  أفضل،التعرف على بعض 

   وايضا مكان للقاءات الموضوعية ١٧االصدقاء وسوق للسلع المستعملة ومكان الحتفاالت باليوم الوطني في مايو 

 مجلس ممثلو اولياء االمور اف آ او ينادي اولياء بالقيام باآلتي: 

  المراحل من الصف ١ وحتى ٣

العامة  النظافة على  الحفاظمن وغرف تغير المالبس بحيث نتمكن  استخدام المرحاضإجرات  تحدث الى طفلك عن   

كل  وكذلك ان يحضر الطالب للطفل وان يكون الطفل مرتاحاً لليوم الدراسي، على مواعيد الحضور  الحفاظمن تأكد 

اللبس المناسب وايضا الطعام المدرسي. مستلزماته المدرسية،   

جميع الطالب في المدرسة باختالف الصفوف  اتفاقيات اللعب مع على عمل  ساعد طفلك   

في مجموعات اصدقاء الفصل. المشاركة   

   .واجتماعات اولياء االمورحضور التجمعات االجتماعية في الفصل 

. أحد ء استثنابدون لكل الطالب ان تكون احتفاالت اعياد ميالد الطالب   

  .تذكر وضع االسماء في المالبس

المدرسة. انشاء مجموعات متابعة االطفال من والى   

 

 المراحل من الصف ٤ إلى ٧

 كل ما ذكر عن المراحل العمرية الصغيرة مازالت مهمة 

خارجة عن اآلداب. او الفاظ المتابعة في المنزل في حال استخدم الطفل مصطلحات قبيحة البد من  :استخدام اللغة  

طرقة  هي ال ماالذي تعنيه الكلمات القبيحة او الجارحة؟ بشكل لطيف وممتع. ما المرجو هنا أن يتحدث األطفال مع بعضهم 

الكلمات الجارحة والقبيحة في المنزل والمدرسة؟ وماذا  األطفال لماذا ال نريد أن يستخدم المناسبة للتحدث مع بعضنا؟ 

؟ القبيحةيطلقون على بعضهم كلمات نابية او استخدم الطالب عمله إدا  يمكننا   

اإلقصاء والتنمر: اإلنتباه فيما إدا كان هناك طفل مفقود في مجموعة اصدقاء  إبنتك، او في مجموعة اصدقاء إبنك. إسال  

مع   على ما يرام شئلمعرفة ما أذا كان كل االمور في فصلكم. ربما يمكنك التواصل مع اولياء األطفال وكن فضوليا بشأن 

. الطفل المفقود من الفصل  
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  ايرسلوأن االطفال ال يشجع القاعدة العامة التي مفادها مجلس ممثلي اولياء االمور  -الهواتف الخاصة ووسائل التواصل االجتماعي

مساًء. رسائل لبعضهم بعد الساعة التاسعة    

 

 الى كل الفصول: 

. للهواتف النقالة وشبكة اإلنترنتاستخدام األطفال  بااللتزام إلرشادات المدرسة فيما يخص يرجى من جميع أولياء األمور   

 

Nyttige tips fra FAU: 

FAU sin nettside:Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) (osloskolen.no) 
FAU på Facebook:FAU Ammerud skole | Facebook 
 

Google app for å styre/sette begrensning på mobiler: 

https://families.google.com/intl/no/familylink/ 

Nyttige sider om nettvett: 

https://www.facebook.com/barnevakten.no 

https://www.facebook.com/nettpatruljenoslo 

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvettreglene/ 

https://nettvett.no/ti-tips-a-takle-nettmobbing/ 

https://www.facebook.com/Medietilsynet 

 

Hva skjer i bydelen? Følg med på denne siden 

https://www.facebook.com/aktivigrorud 
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