
  

  
Ullensaker kommune 
Besøksadresse: 
Furusethgt. 12 
2050 Jessheim  

Postadresse: 
Postboks 470 
2051 Jessheim 
Telefon: 66 10 80 00 

E-post: 
postmottak@ullensaker.kommune.no 
www.ullensaker.kommune.no 
 

Bank: 8601.41.92400 
Bank, skatt: 6345.06.02355 
Org. nr.: 933 649 768 MVA 

  

Algarheim skole 
Oscar Christensens veg 20       
2056 Jessheim      
Tlf 969 43 650 
 
e-post:  Postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 

 

 

 مرحبًا بكم في الصف التحضيري 

 ايمبمدرسة ألغره

 

 ة في الصف التحضيري لدينا فيسرالدؤون اسیبدت تهم الذين معلوما ناه
  .ألغرهايم  مدرسة

 :يبين اوقات الدراسة في المدرسة التالي  الجدول
 
 

 االثنين  الثالثاء األربعاء   الخميس    الجمعة    
 

   

 

X X X X X 
 

              1.      
08.30-
10.30 
 

X 
 

X   آخر حصة 
     12.15    
 

X X 
 
 
 

                2. 
11.15-
12.45 

 صةآخر ح   
      13.30 
 

  X  
 

                3. 
13.00-
14.00 

 

  باقي  .ةممحاو  صصارقلم  علىي تحتو مقلمةو سیةرمدحقيبة عليك إحضار
 ٠سةرلمداقبل من  رهاسيتم توفي سیةرلمدا دواتألا

 

  كل  األسبوعيةالدراسية ة الخطبستجد  .كل أسبوعالدراسة  طةالختسليمكم  سيتم
الموجهة ئل و كل المعلومات والرسا والواجبات المنزليةبالقسم  البرنامج األسبوعي

يرجى و  األسبوعية هذه الجداولعلى األولياء  من المهم ان يتطلع .لألولياء
 .الحاجةاالستفسارعند اإلتصال بنا و
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  كرها في ذسیتم  و ع،سبوألمنزلیة كل ت اجباالواحصل التلميذ على سي

مسؤوالن عن ال هما  انلدالوا .الواجبات ستحل في البيت ألسبوعیة.اول الجدا

بحل هذه  صعوبة  حال وجود في .ت المدرسيةجباابالو لطفلم اقیان ضما

 بالمدرسة.اإلتصال  الواجبات الرجاء

 

  كصندال أو حذاء  يستخدم داخل مبنى المدرسة فقط  حذاءسيحتاج التلميذ إلى

 . رياضي أو غيرها

 

  بين الحصص لذلك سيحتاج  آستراحة خارج القسمكل يوم ستكون هناك

ومختلف األحوال الجوية، كسترة،  مالبس تتالئم مع الطقسالتلميذ إلى 

حذية زات، ألقفا، اكالقبعةء لشتاافئة في دا. مالبس وحذاء مطري سراويل

 .ة دافئة  ستر، و فئةدا

 

   يل اولسرمثال اسة رلمدفي انتك الى خزإ ضافیةمالبس إ رإلحضاقد تحتاج

خ تسال أوالالبتال بالك تحس، وذخلیةالدا لمالبسارب و الجوات، الستروا

 .أوغيرهلطقس المالبس بسبب ا

 

  إحضار . ال يسمح بفي المدرسة لهاولتنا وجبة طعام صحيةعليك احضار

 .وكالطة،المشروبات الغازية و الحلوىالش

 
من خالل يتم الحجز مباشرة ، سةرلمدمن ا الحليبشراء إذا أردت يمكن  

 : skolelyst.noالتالي اإللكتروني الموقع 

 

  كالتالي  التلميذ، يجب إعالم المدرسة غيابحالة في: 
 

ي إلى هذا البريد اإللكترون رسالة نصيةارسال 
postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 

 
على الرقم  ةبالمدرس لإلتصاء الرجااني وإللكترالبريد ااإلعالم عبر تستطع إذا لم  

 8.15و ذلك قبل الساعة    96943650
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 .عن كل غياب مع العلم ان كل الغيابات ستسجليجب اإلعالم  -

إذا احتاج الطالب أيام غياب إضافية يجب . الضرورة عندب مسبقا نا بالغیاإذ طلبأ -

 .صة بالغيابخارة ستمااطريق ملئ  عنطلب ذلك 

 

أي مواضيع  اتصل بنا عند الحاجة لإلستفسار عن الدراسة، الواجبات المدرسية أو

 .أخرى

 

  96943650/48118919: رقم الهاتف

 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


