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معلومات عن االنتقال من روضة االطفال ( )Kindergartenإىل المدرسة االبتدائية ()Primarschule
طريقة التوصية لالنتقال من روضة األطفال إىل المدرسة االبتدائية
ُ َ
المد ِّرس ف
آلية االنتقال من روضة األطفال إىل المدرسة االبتدائية تحصل عىل أساس توصية من
روضة األطفال .المعيار الرئيس للتوصية هو تطور الطفل السابق فيما يتعلق بالكفاءات الموصوفة ف
ُ َ
المد ِّرس ف روضة األطفال
منهج أرجاو وتشخيص المزيد من تطوير الكفاءات .ف هذا الملف يضع
الكثي من أعمال الطفل ذات الداللة (عىل سبيل المثال أعمال فردية،
كاف
ر
أثناء العام الدراس بقدر ٍ
ّ
رسومات ،صور ألعمال فنية يدوية ،تقييم ذات للطفل ،إلخ) والت توضح الكفاءة الذاتية ،الكفاءة
ُ ِّ
ُ َ
االجتماعية والكفاءة الموضوعية .بناء عىل المستندات ف ملف التقييم ر
المد ِّرس ف
ويعلل
يشح
روضة األطفال توصيته أمام الوالدين.
الم َد ِّرس ف روضة األطفال ف التوصية المتعلقة باالنتقال إىل المدرسة االبتدائية ّ
ُيراع ُ
تطور الطفل.
التحضيي ( )Einschulungsklasseأو االستفادة من
ف حاالت خاصة ُيستحسن االنتقال إىل الصف
ر
والناشئي من ذوي االحتياجات المدرسية الخاصة.
العروض المالئمة لألطفال
ر
المسار
ُ َ
لمد ِّرس ف روضة األطفال إجراء محادثة مع الوالدين
خالل العام األول ف روضة األطفال يمكن ل
ً
ّ
استنادا إىل ورقة التقييم ( )Einschätzungsbogenعن الوضع الحاىل لتطور الطفل من ناحية الكفاءة
ُ َ
المد ِّرس
الذاتية ،الكفاءة االجتماعية والكفاءة الموضوعية .ف العام الثات ف روضة األطفال يجب عىل
ف روضة األطفال إلز ًّ
اميا إجراء محادثة مع الوالدين بخصوص االنتقال وذلك ف الفية ربي رفياير
ً
أيضا االستماع إىل الطفل.
وأبريل .ف حال رغبة الوالدين يجب
ُ َ
أثناء المحادثة بخصوص االنتقال ي ِّ
المد ِّرس ف روضة األطفال والوالدان ما إذا حصل اتفاق بينهم
دون
بخصوص موضوع االنتقال .ف حال عدم االتفاق وعدم إزالة الخالفات ف محادثات أخرى ربي
األطراف المشاركة (الوالدان ،والطفل ،و ُ
الم َد ِّرس ف روضة األطفال) ُت ِّ
قرر الجهة المختصة بالقرار ف
البلدية 1االنتقال أم عدمه .قبل إصدار هذا القرار يمكن للوالدين رشح احتجاجاتهما لدى الجهة
ً
المختصة بالقرار ف البلديةُ .ي َ
رسل فيما بعد قرار الجهة المختصة بالقرار ف البلدية متضمنا إرشادات
كتابيا إىل الوالدين .يحق للوالدين تقديم شكوى ضد هذا القرار خالل ً 30
ًّ
يوما من
الوسائل القانونية
ُّ
تاري خ تسلمه عند مجلس مدارس القضاء (.)Schulrat des Bezirks

ُفوض أحد أعضاءه أو مجلس إدارة المدرسة بالنظر في القرارات
 1يتحمل مجلس البلدية المسؤولية الكاملة عن المدرسة .ويمكن لمجلس البلدية أن ي ِّ
المدرسية القابلة لالستئناف ،من قبيل القرارات المهنية .وتُحدِّد ك ُل بلدية في تشريعٍ خاص ،ماهية الجهة المختصة بالنظر في حاالت القرارات
المدرسية القابلة لالستئناف.

