
أ����� أ����؟ ا������
أ��� و ����مواعيد املقابالت هي املذكورة فيام ييل، أو باالتفاق املسبق باتّصال تلفوين: 

Hoeder السّيدة هودر السكرترية
االثنني و األربعاء من 11:00 إىل 13:00

تلفون 03061784231
Markus Schega مدير املدرسة

Susan Kayser و وكيلته
الجمعة الساعة 13:00 لالستشارات املفتوحة

تلفون 03061784232
Michaela Pfeiffer بيت التالميذ

schuelerhaus@kottiberlin.de (الرعاية
وام تلفون 03061784265 يوميا يف ساعات الدَّ   بعد املدرسة)

Madeleine Fahl األخّصائية
madeleine.fahl@kottiberlin.de االجتامعية

وام تلفون 03061784262 يف ساعات الدَّ

(Der Förderverein) ��رُ��ة ا���ر
نحن مجموعة األمهات و اآلباء و أولياء األمور و أصدقاء املدرسة الذين ندعم 

ن الحياة املدرسية اليومية، مثل  و منوِّل كلَّ األمور اإلضافية التي تحسِّ
فعاليات القراءة يف املكتبة و حديقة الخرضوات و مساحة املعارض الفنية 

 Futterkäfer ومكتبة األلعاب و اللَُعب الخارجية و مقصف (Die Remise)
و غرفة امليديا يف املبنى األصفر. كام ننظِّم فعاليات املدرسة العريقة مثل 

جرية داعمي املدرسة، و نستحدث فعاليات مثل أسبوع اللغات.

ا������ ����ّ� ������ون و ا����ر��
يرسُّنا دوما ضمُّ الراغبني يف املساعدة و اقرتاح أفكار جديدة. كلُّ ما عليكم 

فعله حضور أحد اجتامعاتنا. و ملعرفة املزيد عنّا و عن مرشوعاتنا و عن 
كيفية االنضامم طالعوا موقعنا عىل الِوب (باألملانية):

https://nuertingen-grundschule.de/
thema/foerderverein/ueber-uns

-https://nuertingenنورتنگن سهل للغايةاالنضامم إىل رعاة مدرسة 
grundschule.de/thema/

foerderverein/mitglied-werden

���ّ ا���ر��
تتألَّف املدرسة من ثالثة مباٍن: الربتقايل (Orangenes Huas) و هو 

الرئييس، و األحمر (Rotes Haus) و األصفر (Gelbes Haus)، و فيام ييل 
وصف ما فيها غري الفصول: 

ا����� ا�������� (ا������)
3d 3 وc مكاتب العاملني االجتامعيني يف الغرفتني األريض

"Futterkäfer" و مقصف املدرسة
و غرف الرعاية املبّكرة و املتأّخرة يف اليوم.
مكاتب سكرترية املدرسة و مدير املدرسة األوَّل

املرسح و املكتبة الثاين
املفقودات القبو

ملعب األطفال و ملعب الكرة و طاوالت التنس  الساحة
 "Milchhäuschen" و مكتبة األلعاب و اللَُعب يف

"Die Remise" و املزرعة و مساحة املعارض

ا����� ا�����
املقصف األريض و األّول

(Lebenskunderaum) غرفة علوم الحياة األّول
ملعب كرة القدم و ملعب األطفال الساحة

و طالوالت التنس

ا����� ا�����
(Schüler*innenhaus) 321 بيت تالميذ الصفوف كلُّ الطوابق

Kotti e.V للرعاية بعد املدرسة، تديرها جمعية
"Ludothek" مكتبة األلعاب اللوحية األّول

مكتب إدارة بيت التالميذ و غرفة امليديا الثالث
Curioso و ورشة التعلّم

املفقودات القبو
ساحة اللعب الساحة

صالة الرياضة مقابل ملعب كرة القدم تضّم مالعب رياضات متعّددة و فناء 
عىل السطح. أثناء أعامل الصيانة يف املبنى األحمر، سيُنقل املطعم و الرعاية 

Kontainer-" بعد املدرسة للصفوف 4 و 5 و 6 مؤقّتًا إىل جزيرة الحاوية
(Bethanien) ضمن ساحة مركز ِبتاننِي الثقايف (Insel

ِ�ِْ�ْ� ا�����ا��ّ� ��ر�� �ُ�ْر�
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��ِْ�ِ أ��� و ���� ��� �� ا���ا��� �ُ�ْر�
عزيزاتنا األمهات و اآلباء و أولياء األمور، و الخاالت و األعامم و الجّدات 

و األجداد و األخوات و اإلخوة و بنات العّم و أبناء الخالة، و يا أصدقاءنا، 
نحن رُعاة ابتدائية نورتنگن نرحِّب بكم و نعرب عن سعادتنا بقدومكم 

لدعم أبنائكم الذين يبدؤون حياتهم املدرسية.
أعزّاءنا تالميذ و تلميذات نورتنگن، يُسعدنا قدومكم. ال شّك أّن األيام 

و األسابيع األوىل يف مدرسة جديدة كبرية لُهَو أمر مثري، و ال بدَّ أنَّه ُمرِبك. 
و نحّب هنا أن نستعرض معكم مدرستكم الجديدة و روتني أيّامكم فيها.

�� ����ّ� �� ��ر����
• كلُّ فرد يهّمنا

• نتواىص بالرتاحم و االحرتام
• أغلب تالميذنا يتحّدثون أكرث ِمْن لغة

• ننظر إىل حيِّنا باعتباره امتداًدا لبيئة املدرسة
• يتعلّم التالميذ كيفية مقاربة الرصاع و الخالف ضمن مناهجم

ر بعضنا البعض • نحن قبل كلِّ يشء نحرتم و نُقدِّ
• نرى يف تنوُّعنا ميزة و قيمة

�� �� ���� ا��ِب: ا����� �� �������� ا�����
https://nuertingen-grundschule.de/
thema/ngs/konzepte

������� ا�������:
������ ��� �����ة ����

������ �ُ�ْ�ِ�ُ�ري ا��������
لسنوات عديدة طبّقت مدرستنا بنجاح منهجية ُمنِتسوري التعليمية التي 

طوَّرتها ماريّا ُمنِتسوري سنة 1906 املعتمدة عىل الفضول الطبيعي 
لألطفال و رغبتهم يف املعرفة، و التي توصف فيها العالقة بني التلميذ 

و ُمعلِّمه بعبارة ”ساعدين عىل مساعدة نفيس“. تُعنى هذه املنهجية أيًضا 
بالتعلّم مع اآلخرين و منهم. لذلك يَْدرُس التالميذ يف فصول تضم ثالثة 

صفوف دراسية: األّول و الثاين و الثالث مًعا، و الرابع و الخامس و السادس 
.JÜL مًعا، و هو يُعرف باألملانية باالختصار

����� ������ �ُ�ْ�ِ�ُ�ري ا��������:
• تعّضد ِمْن املتعة الطبيعية لألطفال أثناء تعلُّمهم

• تشّجع التالميذ عىل االستقاللية
• يلتمس األطفال إيقاعهم التعلمي الطبيعي

م الدعم و االقرتاحات للتالميذ • يُقدَّ
• أثناء فرتات النشاط الُحّر يختار التالميذ العمل الذي يريدون

� �ّ ا���� ����� �����
يحتاج األطفاُل الحريَة، فهم يتعلّمون أفضل عندما يكون بوسعهم الحركة 

دون أن يُفرض عليهم الجلوس ساكنني عىل مكتب. و استناًدا إىل هذه 
الحقيقة املُثْبتة َعِمَل تالميذ و معلِّمون و ُمعلاّمت و أّمهات و آباء معنيون 

يف مرشوع تهيئة بيئة التعلُّم (Gestaltete Lernumgebung) فأعادوا 
تصميم املدرسة بتطويع األثاث و صوتيّات كُلِّ غرفة، و منذ ذلك الحني 

يشتغل التالميذ عىل الطاوالت املرتفعة و عىل البُُسط و األرائك و املنّصات 
و يف الُكّوات و املمرّات. فالپداگوجيا و التصميم الداخيل يُدعِّم كلٌّ منهام 
اآلخر، و أحيانًا يشتغل التالميذ يف غري الفصول، كام يف مزرعة الخرضوات 

يف املدرسة، املُساّمة الفصل األخرض.

ا����� �� ا����ة ا���ر���
ا������ن ا���ر��

يف مدرستنا يُشّكل التالميذ برملانهم املستقّل حيث يلتقي ممثِّلوا الفصول 
شهريٍّا ملناقشة املسائل التي تهّمهم و جوانب الحياة املدرسية، 
و مشاركتهم الفّعالة يف صنع القرار محورية يف معايشة التالميذِ 

الدميقراطية و اكتسابها. كام أنَّ ممثِّيل املدرسة الذين ينتخبهم الربملان 
يشاركون يف اجتامعات مجلس املدرسة (Schulkonferenz) ممثلني 

مصالح زمالئهم التالميذ.

ا�����ا�� و ا���اء
يتناول التالميذ سويٍّا يف الصباح طعام الفطور الذي جلبوه من بيوتهم، كام 

يبيع مقصف املدرسة Futterkäfer السندويتشات و الكعك. و منذ سنة 
2019 صار لكلِّ تلميذ يف املرحلة االبتدائية يف برلني الحّق يف وجبة ساخنة 
 .(Luna) ِمْن مطعم مدرسته، و يف مدرستنا تتوّىل ذلك رشكة التغذية لونا

كام تتاح الفواكه يف الرعاية بعد املدرسة.

��� ا��را��
بعد فرتة الدراسة تبدأ فرتة الرعاية بعد املدرسة يف بيت التالميذ. مرشفو 

الرعاية يساعدون كذلك يف فرتة الدروس لذا فهم يعرفون التالميذ عن 
قرب، و باإلضافة إىل النشاطات التي تُقام يف فرتة الرعاية بعد املدرسة فإن 

التالميذ بوسعهم كذلك حضور املجموعات االعتيادية و الحصص، حيث 
يساعدهم املرشفون عىل االختيار وفق اهتامماتهم و ميولهم. و عموما 

فإن السنة الدراسية  األوىل للتالميذ ُمخّصصة بالكامل للتعرّف عىل 
املدرسة و نظام الدراسة و االستقرار فيهام.

(  Kotti e.V. �����) �������ا ���
ا������ ��� ا���ر�� و ا������ ا�����ة و ا������ة

offener ) تعمل مدرسة نورتنگن كمدرسة مفتوحة طوال اليوم
Ganztagsbetrieb OGB)، و هذا يعني أنه يف أثناء اليوم الدرايس 

(verlässliche Halbtagsgrundschule VHG) يوجد إرشاف لكلِّ 
التالميذ من الساعة 07:30 إىل 13:30 بال رسوم إضافية. و يف غري هذه 

م جمعية Kotti e.V. الرعاية املبكرّة من 06:00 ثم الرعاية بعد  الفرتة تُقدِّ
املدرسة ما بني 13:30 و 16:00، ثم املتأخرة ما بني 16:00 و 18:00. 

لتسجيل أبنائكم يف إحدى خدمات الرعاية هذه يتوّجب عليكم تقديم 
طلب إىل مكتب الشبيبة (Jugendamt)، و ميكنكم طلب املساعدة يف 

.(Schüler*innenhaus) ذلك من موظّفي بيت التالميذ
تلفون: 03061784265

shuelerhaus@kottiberlin.de :بريد إلكرتوين

ا�����ا ����
توجد مجاالت عديدة لالنخراط و املساعدة يف تشكيل مستقبل املدرسة: 
جرية داعمي املدرسة، و حفلة الصيف، و القراءات يف املكتبة، و جمعية 

رعاة ابتدائية نورتنجن (Förderverein)، و مجلس األمهات و اآلباء 
(GEV)، و اجتامعات مجلس املدرسة (SK)، و اجتامعات املجلس 

العمومي (GK) و غريها.
املزيد من املعلومات و املواعيد يف موقع املدرسة عىل الِوب:

https://nuertingen-grundschule.de/kalendar



��ِْ�ِ أ��� و ���� ��� �� ا���ا��� �ُ�ْر�
عزيزاتنا األمهات و اآلباء و أولياء األمور، و الخاالت و األعامم و الجّدات 

و األجداد و األخوات و اإلخوة و بنات العّم و أبناء الخالة، و يا أصدقاءنا، 
نحن رُعاة ابتدائية نورتنگن نرحِّب بكم و نعرب عن سعادتنا بقدومكم 

لدعم أبنائكم الذين يبدؤون حياتهم املدرسية.
أعزّاءنا تالميذ و تلميذات نورتنگن، يُسعدنا قدومكم. ال شّك أّن األيام 

و األسابيع األوىل يف مدرسة جديدة كبرية لُهَو أمر مثري، و ال بدَّ أنَّه ُمرِبك. 
و نحّب هنا أن نستعرض معكم مدرستكم الجديدة و روتني أيّامكم فيها.

�� ����ّ� �� ��ر����
• كلُّ فرد يهّمنا

• نتواىص بالرتاحم و االحرتام
• أغلب تالميذنا يتحّدثون أكرث ِمْن لغة

• ننظر إىل حيِّنا باعتباره امتداًدا لبيئة املدرسة
• يتعلّم التالميذ كيفية مقاربة الرصاع و الخالف ضمن مناهجم

ر بعضنا البعض • نحن قبل كلِّ يشء نحرتم و نُقدِّ
• نرى يف تنوُّعنا ميزة و قيمة

�� �� ���� ا��ِب: ا����� �� �������� ا�����
https://nuertingen-grundschule.de/
thema/ngs/konzepte

������� ا�������:
������ ��� �����ة ����

������ �ُ�ْ�ِ�ُ�ري ا��������
لسنوات عديدة طبّقت مدرستنا بنجاح منهجية ُمنِتسوري التعليمية التي 

طوَّرتها ماريّا ُمنِتسوري سنة 1906 املعتمدة عىل الفضول الطبيعي 
لألطفال و رغبتهم يف املعرفة، و التي توصف فيها العالقة بني التلميذ 

و ُمعلِّمه بعبارة ”ساعدين عىل مساعدة نفيس“. تُعنى هذه املنهجية أيًضا 
بالتعلّم مع اآلخرين و منهم. لذلك يَْدرُس التالميذ يف فصول تضم ثالثة 

صفوف دراسية: األّول و الثاين و الثالث مًعا، و الرابع و الخامس و السادس 
.JÜL مًعا، و هو يُعرف باألملانية باالختصار

����� ������ �ُ�ْ�ِ�ُ�ري ا��������:
• تعّضد ِمْن املتعة الطبيعية لألطفال أثناء تعلُّمهم

• تشّجع التالميذ عىل االستقاللية
• يلتمس األطفال إيقاعهم التعلمي الطبيعي

م الدعم و االقرتاحات للتالميذ • يُقدَّ
• أثناء فرتات النشاط الُحّر يختار التالميذ العمل الذي يريدون

� �ّ ا���� ����� �����
يحتاج األطفاُل الحريَة، فهم يتعلّمون أفضل عندما يكون بوسعهم الحركة 

دون أن يُفرض عليهم الجلوس ساكنني عىل مكتب. و استناًدا إىل هذه 
الحقيقة املُثْبتة َعِمَل تالميذ و معلِّمون و ُمعلاّمت و أّمهات و آباء معنيون 

يف مرشوع تهيئة بيئة التعلُّم (Gestaltete Lernumgebung) فأعادوا 
تصميم املدرسة بتطويع األثاث و صوتيّات كُلِّ غرفة، و منذ ذلك الحني 

يشتغل التالميذ عىل الطاوالت املرتفعة و عىل البُُسط و األرائك و املنّصات 
و يف الُكّوات و املمرّات. فالپداگوجيا و التصميم الداخيل يُدعِّم كلٌّ منهام 
اآلخر، و أحيانًا يشتغل التالميذ يف غري الفصول، كام يف مزرعة الخرضوات 

يف املدرسة، املُساّمة الفصل األخرض.

ا����� �� ا����ة ا���ر���
ا������ن ا���ر��

يف مدرستنا يُشّكل التالميذ برملانهم املستقّل حيث يلتقي ممثِّلوا الفصول 
شهريٍّا ملناقشة املسائل التي تهّمهم و جوانب الحياة املدرسية، 
و مشاركتهم الفّعالة يف صنع القرار محورية يف معايشة التالميذِ 

الدميقراطية و اكتسابها. كام أنَّ ممثِّيل املدرسة الذين ينتخبهم الربملان 
يشاركون يف اجتامعات مجلس املدرسة (Schulkonferenz) ممثلني 

مصالح زمالئهم التالميذ.

ا�����ا�� و ا���اء
يتناول التالميذ سويٍّا يف الصباح طعام الفطور الذي جلبوه من بيوتهم، كام 

يبيع مقصف املدرسة Futterkäfer السندويتشات و الكعك. و منذ سنة 
2019 صار لكلِّ تلميذ يف املرحلة االبتدائية يف برلني الحّق يف وجبة ساخنة 
 .(Luna) ِمْن مطعم مدرسته، و يف مدرستنا تتوّىل ذلك رشكة التغذية لونا

كام تتاح الفواكه يف الرعاية بعد املدرسة.

��� ا��را��
بعد فرتة الدراسة تبدأ فرتة الرعاية بعد املدرسة يف بيت التالميذ. مرشفو 

الرعاية يساعدون كذلك يف فرتة الدروس لذا فهم يعرفون التالميذ عن 
قرب، و باإلضافة إىل النشاطات التي تُقام يف فرتة الرعاية بعد املدرسة فإن 

التالميذ بوسعهم كذلك حضور املجموعات االعتيادية و الحصص، حيث 
يساعدهم املرشفون عىل االختيار وفق اهتامماتهم و ميولهم. و عموما 

فإن السنة الدراسية  األوىل للتالميذ ُمخّصصة بالكامل للتعرّف عىل 
املدرسة و نظام الدراسة و االستقرار فيهام.

(  Kotti e.V. �����) �������ا ���
ا������ ��� ا���ر�� و ا������ ا�����ة و ا������ة

offener ) تعمل مدرسة نورتنگن كمدرسة مفتوحة طوال اليوم
Ganztagsbetrieb OGB)، و هذا يعني أنه يف أثناء اليوم الدرايس 

(verlässliche Halbtagsgrundschule VHG) يوجد إرشاف لكلِّ 
التالميذ من الساعة 07:30 إىل 13:30 بال رسوم إضافية. و يف غري هذه 

م جمعية Kotti e.V. الرعاية املبكرّة من 06:00 ثم الرعاية بعد  الفرتة تُقدِّ
املدرسة ما بني 13:30 و 16:00، ثم املتأخرة ما بني 16:00 و 18:00. 

لتسجيل أبنائكم يف إحدى خدمات الرعاية هذه يتوّجب عليكم تقديم 
طلب إىل مكتب الشبيبة (Jugendamt)، و ميكنكم طلب املساعدة يف 

.(Schüler*innenhaus) ذلك من موظّفي بيت التالميذ
تلفون: 03061784265

shuelerhaus@kottiberlin.de :بريد إلكرتوين

ا�����ا ����
توجد مجاالت عديدة لالنخراط و املساعدة يف تشكيل مستقبل املدرسة: 
جرية داعمي املدرسة، و حفلة الصيف، و القراءات يف املكتبة، و جمعية 

رعاة ابتدائية نورتنجن (Förderverein)، و مجلس األمهات و اآلباء 
(GEV)، و اجتامعات مجلس املدرسة (SK)، و اجتامعات املجلس 

العمومي (GK) و غريها.
املزيد من املعلومات و املواعيد يف موقع املدرسة عىل الِوب:

https://nuertingen-grundschule.de/kalendar



��ِْ�ِ أ��� و ���� ��� �� ا���ا��� �ُ�ْر�
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نحن رُعاة ابتدائية نورتنگن نرحِّب بكم و نعرب عن سعادتنا بقدومكم 

لدعم أبنائكم الذين يبدؤون حياتهم املدرسية.
أعزّاءنا تالميذ و تلميذات نورتنگن، يُسعدنا قدومكم. ال شّك أّن األيام 

و األسابيع األوىل يف مدرسة جديدة كبرية لُهَو أمر مثري، و ال بدَّ أنَّه ُمرِبك. 
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�� ����ّ� �� ��ر����
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�� �� ���� ا��ِب: ا����� �� �������� ا�����
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������� ا�������:
������ ��� �����ة ����
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� �ّ ا���� ����� �����
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أ����� أ����؟ ا������
أ��� و ����مواعيد املقابالت هي املذكورة فيام ييل، أو باالتفاق املسبق باتّصال تلفوين: 

Hoeder السّيدة هودر السكرترية
االثنني و األربعاء من 11:00 إىل 13:00

تلفون 03061784231
Markus Schega مدير املدرسة

Susan Kayser و وكيلته
الجمعة الساعة 13:00 لالستشارات املفتوحة

تلفون 03061784232
Michaela Pfeiffer بيت التالميذ

schuelerhaus@kottiberlin.de (الرعاية
وام تلفون 03061784265 يوميا يف ساعات الدَّ   بعد املدرسة)

Madeleine Fahl األخّصائية
madeleine.fahl@kottiberlin.de االجتامعية

وام تلفون 03061784262 يف ساعات الدَّ

(Der Förderverein) ��رُ��ة ا���ر
نحن مجموعة األمهات و اآلباء و أولياء األمور و أصدقاء املدرسة الذين ندعم 

ن الحياة املدرسية اليومية، مثل  و منوِّل كلَّ األمور اإلضافية التي تحسِّ
فعاليات القراءة يف املكتبة و حديقة الخرضوات و مساحة املعارض الفنية 

 Futterkäfer ومكتبة األلعاب و اللَُعب الخارجية و مقصف (Die Remise)
و غرفة امليديا يف املبنى األصفر. كام ننظِّم فعاليات املدرسة العريقة مثل 

جرية داعمي املدرسة، و نستحدث فعاليات مثل أسبوع اللغات.

ا������ ����ّ� ������ون و ا����ر��
يرسُّنا دوما ضمُّ الراغبني يف املساعدة و اقرتاح أفكار جديدة. كلُّ ما عليكم 

فعله حضور أحد اجتامعاتنا. و ملعرفة املزيد عنّا و عن مرشوعاتنا و عن 
كيفية االنضامم طالعوا موقعنا عىل الِوب (باألملانية):

https://nuertingen-grundschule.de/
thema/foerderverein/ueber-uns

-https://nuertingenنورتنگن سهل للغايةاالنضامم إىل رعاة مدرسة 
grundschule.de/thema/

foerderverein/mitglied-werden

���ّ ا���ر��
تتألَّف املدرسة من ثالثة مباٍن: الربتقايل (Orangenes Huas) و هو 

الرئييس، و األحمر (Rotes Haus) و األصفر (Gelbes Haus)، و فيام ييل 
وصف ما فيها غري الفصول: 

ا����� ا�������� (ا������)
3d 3 وc مكاتب العاملني االجتامعيني يف الغرفتني األريض

"Futterkäfer" و مقصف املدرسة
و غرف الرعاية املبّكرة و املتأّخرة يف اليوم.
مكاتب سكرترية املدرسة و مدير املدرسة األوَّل

املرسح و املكتبة الثاين
املفقودات القبو

ملعب األطفال و ملعب الكرة و طاوالت التنس  الساحة
 "Milchhäuschen" و مكتبة األلعاب و اللَُعب يف

"Die Remise" و املزرعة و مساحة املعارض

ا����� ا�����
املقصف األريض و األّول

(Lebenskunderaum) غرفة علوم الحياة األّول
ملعب كرة القدم و ملعب األطفال الساحة

و طالوالت التنس

ا����� ا�����
(Schüler*innenhaus) 321 بيت تالميذ الصفوف كلُّ الطوابق

Kotti e.V للرعاية بعد املدرسة، تديرها جمعية
"Ludothek" مكتبة األلعاب اللوحية األّول

مكتب إدارة بيت التالميذ و غرفة امليديا الثالث
Curioso و ورشة التعلّم

املفقودات القبو
ساحة اللعب الساحة

صالة الرياضة مقابل ملعب كرة القدم تضّم مالعب رياضات متعّددة و فناء 
عىل السطح. أثناء أعامل الصيانة يف املبنى األحمر، سيُنقل املطعم و الرعاية 

Kontainer-" بعد املدرسة للصفوف 4 و 5 و 6 مؤقّتًا إىل جزيرة الحاوية
(Bethanien) ضمن ساحة مركز ِبتاننِي الثقايف (Insel

ِ�ِْ�ْ� ا�����ا��ّ� ��ر�� �ُ�ْر�
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عىل السطح. أثناء أعامل الصيانة يف املبنى األحمر، سيُنقل املطعم و الرعاية 

Kontainer-" بعد املدرسة للصفوف 4 و 5 و 6 مؤقّتًا إىل جزيرة الحاوية
(Bethanien) ضمن ساحة مركز ِبتاننِي الثقايف (Insel
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