
 

   بلدیة   أولینساكر                                                                                 

    رقم   الهاتف00 93 10 66                 

 الفاكس fks 66 10 93 0                مدرسة   سكوغمو   و   مركز   التعلیم   ثنائي   اللغة                              
 

                                                                                                    Gml. Algerhaimsv. 200 العنوان  
                                                                                                              2050 Jessheim 
 
                                                                          e-post:  Postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no 

  
 

  مرحبا   بكم   في   الصف   التحضیري

 بمدرسة   سكوغمو   و   مركز   التعلیم   ثنائي   اللغة
 هذه   معلومات   تهم   الذین   سیبدؤون   الدراسة   في   الصف   التحضیري   لدینا   في   مدرسة   سكوغمو.

 هذا   الجدول   ُیبین   أوقات   الدراسة   في   المدرسة:
 

 الجمعة  الخمیس اإلربعاء الثالثاء  اإلثنین  

1. 08.30- 
    10.00 
  

X X X X X 

2. 10.15- 
    11.15 
  

X X X X X 

3. 12.00- 
13.00 

  

X X X 
  
  

X X 
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 -علیك   إحضار   حقیبة   مدرسیة   و   مقلمة   تحتوي   على   قلم   رصاص   وممحاة.   سیتم   توفیر   باقي   األدوات   المدرسیة
 من   قبل   المدرسة.

 
 -سوف   یتم   تسلیمكم   خطط   الدراسة   كل   أسبوع،   و   هي   خطط   ستعطیكم   لمحة   عامة   عن   البرنامج   األسبوعي   في

 المدرسة   و   الواجبات   المنزلیة.   من   المهم   أن   یتابع   األولیاء   هذه   الجداول   األسبوعیة.   یرجى   اإلتصال   ِبَنا   و
 اإلستفسار   عند   الحاجة.

 
 -سیتحصل   التلمیذ   على   الواجبات   المنزلیة   كل   أسبوع،   و   سیتم   ذكرها   في   الجداول   األسبوعیة.   الوالدان

 مسؤوالن   عن   ضمان   قیام   الطفل   بالواجبات.   إذا   طرأت   صعوبة   مع   الواجبات   الرجاء   اإلتصال   ِبَنا.
 

  -ستحتاج   إلى   حذاء   یستخدم   داخل   مبنى   المدرسة   فقط   كالصندال   أوالحذاء   الریاضي   أو   غیرها.
 

 -ستكون   هناك   فسحة   للراحة.   و   لذلك   ستحتاج   إلى   مالبس   تتالئم   مع   الطقس   و   مختلف   األحوال   الجویة   كسترة   و
  سراویل   و   أحذیة   المطر   ومالبس   دافئة   في   الشتاء   كالقبعة،   القفازات،   أحذیة   دافئة،   و   سترة   دافئة.

 
 -قد   تحتاج   إلحضار   مالبس   إضافیة   إلى   خزانتك   في   المدرسة   مثال   السراویل   و   السترات،   الجوارب   و   المالبس

 الداخلیة،   و   ذلك   تحسب      لالبتالل   أو   اتساخ   المالبس   بسبب   الطقس   أو   غیره.
 

 -علیك   احضار   طعام   للغداء   لتناوله   في   المدرسة.   ال   یسمح   بإحضارالشوكوالتة،   الحلوى   و   المشروبات   الغازیة.
 إن   رغبت،   تستطیع   شراء   الحلیب   من   المدرسة.   استفسر   عن   كیفیة   طلب   الحلیب   عند   الحاجة.

 
 -في   حالة   غیاب   التلمیذ،   یجب   إعالم   المدرسة   على   البرید   اإللكتروني   التالي:

                                                        postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no 
 

 -اذا   لم   تستطع   إرسال   البرید   اإللكتروني   الرجاء   اإلتصال   على   الرقم      66109300   قبل   الساعة   8:15.
 یجب   اإلعالم   عن   أي   غیاب.   إن   لزم   األمر،   اطلب   إذنا   بالغیاب   مسبقا   و   ذلك   ببضعة   أیام   قبل   المدة   المحددة   و

 ذلك   عن   طریق   ملئ   استمارة   خاصة   بالغیاب.
 

 -یجب   على   الطالب   الغائب   و   الذي   یستعمل   سیارة   األجرة   للذهاب   إلى   المدرسة   اإلعالم   بالغیاب   حتى   یتسنى
 للمدرسة   إلغاء   خدمات   سیارة   األجرة   لهذا   الیوم.   في   حالة   الحاجة   إلى   سیارة   األجرة   الرجاء   استعمال   هذه

  األرقام   في   الجدول



 

ØVRE ROMERIKE TAXI 

  03550   رقم   الهاتف

  ِاضغط   على   1

KONSENTRA 

  03133   رقم   الهاتف

 ِاضغط   على   رقم   3   الختیار   وسیلة   النقل

  انتظر   اإلجابة

 
 اتصل   ِبَنا   لإلستفسار عن    الدراسة   و   الواجبات   المدرسیة      أو   مواضیع   أخرى   عند   الحاجة                                                  

 
 
 
 

 مع   تحیات    إدارة   المدرسة
  رقم   الهاتف   66109300/10       


