
 

 

 مدرسة ليداباخ

 الدليل المرشد للوالدين
 

 

 

     

 

 

Wir sind bunt und vielfältig! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسكرتارية المختصين لموظفينا:
  :السكرتارية 

  مفتوح عشر الثانية حتى الثامنة الساعة من الجمعة إلى اإلثنين من

Schrenker S. 

 : 069-3399760        الهاتف

 :  poststelle@liederbachschule.liederbach.schulverwaltung.hessen.de اإليميل

 
  المدرسية الخدمة:

Rektor Klein, J. 

Konrektor Langenbruch, B. 

Stellvertreterin Schlachter, J. 
 

 : www.liederbachschule.deالنت صفحة
 

 األمور: ألولياء اإلستشاري المجلس
 

 : .Haas-Maréchal L.-A اإلستشاري المجلس رئيس
seb.liederbach@gmx.de 

  النت صفحة على توجد األمور ألولياء اإلستشاري المجلس حول المعلومات من المزيد
 

  الداعمة الجمعية
erbachschule.defoerderverein@lied 

 

 
  المدرسة: في التسجيل

 الصيفية. العطلة بعد الدراسية األيام من يوم وثاني أول في توجد المدرسي التسجيل حفلة
 خطيا للحفله واألطفال األهالي دعوة سيتم

 
 األهالي:

 معا االحترام بكامل العمل نرغب لذلك التدريسي للكادر مثاليين شركاء الوالدين يعتبر

 
 األمور: أولياء اجتماع

 الصف معلمة من الهمة بالمعلومات تزويدكم سيتم اجتماع كل في ، العام في مرتين سيتم األمور أولياء اجتماع 
   األمور أولياء اجتماع في شاركوا فضلكم من ،األسئلة طرح وتستطيعون حضرتكم على التعرف سيتم

 
 

 اآلباء: مجلس
  اآلباء لمجلس كممثلين األهالي من اثنان اختيار األول األمور أولياء اجتماع في سيتم
  ما مشكلة وجود حل في والمساعدة لألهالي وإرسالها المدرسه من المعلومات اخذ خالل من يتم الممثلين دور

 

 

 
 : األمور أولياء معلومات

 خالل من او اإليميل عبر إرسالها يتم األهالي رسائل ، بالمدرسة الخاصة النت صفحة على توجد المهمة المعلومات كل
   للوالدين البريدي والعنوان الحالي الهاتف رقم دائما نحتاج لذلك للطفل البريدي الملف

 
 



 

 

 : االبتدائية المدرسة في اإلنكليزية اللغة

 . االنكليزية اللغه دروس من ساعتين اعطاء سيتم الثالثة الدراسية السنة من ابتداءا

 
 العطل: قبل الدراسية الحصص نهاية/العطل مواعيد

  عشر الحادية الساعة في ،أي ساعات ثالثة بعد الدراسية الحصص تنتهي العطلة قبل دراسي يوم آخر في
 

 اإلفطار: وجبة

 ويجعلهم يقويهم مكسرات خضار، فواكه، المتضمن الصحي .الفطور الصف غرفة في معا والطالبات الطالب يفطر 
 . ماء زجاجة مع طعام صندوق أطفالكم فضلكم من أعطوا نشيطين.

 
 المفقودات: صندوق

 عند يوجد المفقودات صندوق األطفال، قبل من المتروكة والحقائب المالبس قطع جميع جمع يتم المفقودات صندوق في
 المدرسة. مدخل

 الصندوق. محتويات جميع من التخلص يتم الدراسية العطل في

 

 ليداباخ: الكتب بلدية

  .واأللعاب الكتب استعارة وأوالدكم تستطيعون ،لذلك سوية والمشاريع االجتماعات ،نجري ليداباخ بلدية مع تعمل مدرستنا

 

 المدرسية: الرحل
 أقصى. كحد يورو ٣٠٠ وبتكلفه أيام خمسه مدتها مدرسية رحلة لديهم والرابع الثالث الصف في والطالبات الطالب جميع

 
 والمعلمات: المعلمين

 . يه. الخاص اإليميل لديه ومعلمه معلم وكل ، معلمة أو معلم لديه صف كل

 

 
 : والدفاتر التصوير تكاليف

 الدراسية. السنه بداية قبل والدفاتر الطباعة تكاليف اجل من يورو خمسون جمع يتم

 
 المرضي: التبليغ

: التالي: العنوان على للمدرسة إيميل اكتبوا ، المرض بسبب المدرسة حضور على قادر غير الطفل كان اذا 
poststelle@liederbachschule.liederbach.schulverwaltung.hessen.de 

  التالي الرقم على والنصف والثامنة الثامنة الساعة بين اتصلوا أو

.3399760-069  

 
 

 :الالزمة المواد قائمة
 الدراسية للسنه الزمه مواد قائمه على الدراسية السنة نهاية قبل يحصلون الرابع الصف حتى األول الصف من الطالب
 . القائمة في المطلوبة المواد جميع شراء يجب ،لذلك القادمة

 
 األخالق: درس الدين/ درس

 التسجيل عند ألوالدكم ترغبون الدروس أي اختيار ،يجب مسيحية ديانة درس أو أخالق درس الطالب جميع تدريس يتم
 المدرسي

 



 

 

 

 االستراحة: قواعد/ المدرسي النظام
 عند من او المدرسة في الطفل تسجيل عند عليها ستحصلون االستراحة وقواعد المدرسي النظام حول المعلومات كل

  السكرتارية
 

 التربوي: االجتماع علم أخصائية

 خالل من معها موعد تنظيم تستطيعون ، صعوبات أية وجود عند وأطفالكم تساعدكم سوف تربوية أخصائية ألنها كريستينا
 . السكرتارية

 

 الدراسية: الحصة بداية
 صباحا ٨:١٥ الساعة في الدرس يبدأ

 
 الشهادات:

  .الدراسية السنه نهاية في الشهادات توزيع يتم عالمات، دون من شهاده على الطالب يحصل األول الصف في
  الدراسي. العام نهاية في كذلك الشهادات توزيع يتم ، درجات مع شهادة على الطالب يحصل الثاني الصف من ابتداءا

 الدراسي. العام نهاية في شهادة وكذلك الدراسي العام منتصف شهادة على الطالب يحصل والرابع الثالث الصف في


