
WITH THE SUPPORT OF: LAMSA – LANDESNETZWERK MIGRANTENORGANISATIONEN SACHSEN-ANHALT E.V. 

ي 
ل )المرحلة االبتدائية والثانوية -والية زاكسن أنهالت دائرة المدارس ف  ي المن  

 1 ص                ( معلومات الوالدين للمدرسة ف 

LANDESSCHULAMT SACHSEN-ANHALT 

AR البيت في التعلم يتم   عندما للوالدين: معلومات  

 ، الوالدين ءاألعزا 

ي وضع 
 
 من أسبوعي   ف

ي لقد أكملنا اآلن أكنر
 بالنسبة لنا  استثنائ 

 لذلك
ً
حياتنا إن  يجب إعادة تنظيم العمل ورعاية األطفال.  جميعا
 أصبحت كلها 

ً
الوضع  فإنبشكل عام و . تتبع قواعد مختلفة تماما

 لنا جميع إجهاد استثنائيةرحلة م يمثل الحالي 
ً
 .م، وكذلك ألطفالكا

ل من مدرست عروض حصلتم عىللقد  ي المن  
 
كما و  . همالتعلم ف

ي كلنا فإنعلم  
 
بطرق  (الفصلالصف ) ن األطفال يتعلمون ف

بشكل مستقل ، بينما يحتاج  يتعلمون بعض األطفالف. مختلفة
ةن كما أاألطفال اآلخرون إل مزيد من الدعم.   التعلم  وتن 

 واالهتمامات مختلفة أيض
ً
ي الفصل وينطبق اآلن  منظم. كل هذا ا

 
ف

 أيض
ً
ل ا ي المن  

 
 .عىل التعلم ف

ال يسمح للجميع بالعمل مع  الحالي  يدرك المعلمون أن الوضع
ي اليوم. لهذا السبب ال نريد فقط أن نقدم 

 
الطفل لعدة ساعات ف

 أيضبل مواد تعليمية  ملك
ً
ما  مطفلكوا مع جز أنهذه الرسالة:  ا

 .القيام به ميمكنك

   رك  ـحال نشاطو ال اللعب إن 
ً
  التشكيل،  معا

 
ن   ، والخ

 تجريب وغن  ذلك الكثن  هي أيض، وال)المعجنات(
ً
مجاالت جيدة  ا

ة. ساعد ء ماكل يوم   مطفلك وا للتعلم والخن  ي
 .عىل تعلم ش 

يتم تناول المحتوى التعليمي س عندما تبدأ المدرسة مرة أخرى
ي نظرة عىل 

 وضعللمدرسة مرة أخرى وممارسته وتعميقه. سنلق 
  مطفلك

ً
ما  وا : افعلونبدأ العمل عليه. لذا يرج  أخذ الجملة حرفيا

 جميع تجتازونمن المهم أن ! مالقيام به مع طفلك ميمكنك
 
 ا

 .األسابيع القليلة القادمة بشكل جيد وصح  

ل أن المدارس تتظهر تجارب األيام  ي المن  
تعامل مع األول للتعلم ف 

 بشكل مختلف تمام هذه الحالة
ً
يرجى االتصال بجهة االتصال .  ا

  حالة وجود 
 
صعوبات فنية أو تتعلق بالمحتوى بالمدرسة ف
تك إمكانية خلق فمن خالل ذلك يمكن  . الشخصية مونقل خبى

ي االعتبار بشكل أل
 .فضللمدارس ألخذ االحتياجات الفردية ف 

ي ما يىلي ستجد
احات ونف  عىل تنظيم  ملمساعدتك نصائح واقبر

 . الوقت الذي تكون فيه المدارس مغلقة

 

 

 

ل؟   المب  
 
  تنظيم التعلم ف

 كيف يمكنن 

بنفسك ليس  الوظائف كلها مجموعة  و إنجاز من المؤكد أن تنظيم 
معلومات حول كيفية دعم  مجموعة فيما يىلي تجد  باألمر السهل. 

ل ي المن  
ي يتلقاها من المدرسة ف 

ي أداء المهام الت 
 :طفلك ف 

 عىل ما يجب بهدوء  : ألق نظرة احصل عىل نظرة عامة
 األسبوع م ا أن يفعله طفلك وخطط

ً
من و . عا

المستحسن الجمع بي   تخطيط الواجبات المدرسية 
لية  .وتخطيط الواجبات المن  

 ح بوضوح أن التعلم يحدث  أخن  طفلك التوقعات:  شر
حت  عندما تكون المدرسة مغلقة. قف بجانب 

قم المدرسة. أظهر لطفلك أن المحتوى التعليمي مفيد. 
ي التعلم بتقدير

 
 .جهوده ف

   ي خطة دمج خطة عمل المدرسقم ب خطة:  أنشر
 
ة ف

لك ما هو متفق عىل أن يكون  أسبوعية ملموسة لمن  
 عليه مرئي
ً
اعات الفهمهذا يمنع سوء فللجميع.  ا . و الن  

أن يقرر أشياء مختلفة  يستطيع طفلك حسب عمره
ي أي وقت 

ي يبدأ بها أو ف 
)عىل سبيل المثال ، المهمة الت 

ة(. تأكد من وجود يالمدرس باألمور من اليوم يريد العمل 
ات  احةفن   .كافية  اسن 

  مهام( ، يمكنك  5-3) قائمة المهام لكل يوم من خالل
 " ة ، مما تقسيم "الجبل الكبن  إل مراحل يومية صغن 

شطب المهام القيام بإن يسهل عىل طفلك فهمه. 
 .هجيد لطفلك ويحفز   المنجزة

  ثابتتأكد من أن طفلك لديه مكان  : العملصمم مكان 
الصور فانتباهه.  بما يضمن عدم تشتتلعمله المدرشي 

المتحركة )التلفزيون والكمبيوتر( والكالم )اللعب 
 )  المخ. يشتت اإلذاعي

   :إذا لزم األمر ، تبادل األفكار مع  تعلم كيفية التعلم
اتيجيات التعلم الجيدة. شارك  طفلك حول اسن 

 .تجاربك اإليجابية

  عندما تنتهي مهام اليوم ،  النهاية: كون االنتهاء ت عند
 
ً
أوامر  تعطهامنحه هذا الوقت وال  لذا . يكون طفلك حرا

ببطء أو الذين  ينجزونلألطفال الذين  بالنسبة . إضافية
كن   

ي الن 
أوقات  بتحديد يوىص  يعانون من صعوبة ف 

. ةثابت
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 طفىل  عىل التعلم؟فب   ـحتكيف يمكنن 

ي فالدافع أمر حاسم للتعلم. يشكل 
المستوى العالي من الدافع الذائ 

الدافع  كما أن  المزاج والثقة بالنفس ونجاح التعلم.  يؤدي لتحسي   
  يكونالذي يتم جلبه من "الخارج"

ا
إن طالما لم يتم فرضه.  فعال

 بل تؤدي، ال تحقق فقط اإلجهاد والمزاج الست    ةالقوي الرقابة
 
ً
ي التعلم.  قلة النجاح إل أيضا

 :النصائحبعض  لذا فيمايىلي  ف 

 طفلك ودع طفلك  معوقت التعلم ل واقعية ضع خطة
ي ذلك له رأييكون 

 
 .ف

 يب لوحدهتجر الطفلك عىل  جعش  .
ا
ناقش معه تأول

 .التغلب عىل الصعوبات بمفردهكيف يمكن 

 يمكن أيض 
ً
ك تعلمللطفل إل  دعوة أصدقاء ا  مشبر

)الدردشة ، مثل باستخدام الخيارات الرقمية المتاحة 
ي بالفيديو ، وما إل ذلك(

 .واالتصال الهاتق 

  اهتمامأظهر 
 
ي التعلم ، ولكن تجنب  ا

 
بنجاح طفلك ف

 .أعاله ة" الموضحة"المفرط الرقابة

  عىل التعلم والشعور بالرضا المِرحالجو يساعد. 

 لدي العديد من األطفال عندما يكون

ل ، يزداد جهد  ي المن  
ي  مع وجود العديد من األطفال ف 

الوالدين ف 
ل ، كلما ال ي المن  

رعاية. وكلما زاد عدد األطفال الملزمي   بالمدرسة ف 
لذلك مهامهم المدرسية.  متابعةكان من الصعب عىل العائالت 

 :المالحظاتبعض  إليكباإلضافة إل التوصيات السابقة ، ف

  الحتياجات المختلفة ا يتناسب مع دعمك اجعل
األطفال الصغار أو األطفال ذوي فلألطفال: 

 مزيدبالعموم  يتطلبون االحتياجات الخاصة
ً
من  ا

ي تنظيم التعلم المستقل و 
 وقت يحتاجونالمساعدة ف 

ً
 ا

ي أسهل. 
 !كن صبورالذا  أطول حت  يصبح التعلم الذائ 

   تيب  حيثبمع أطفالك تشاركي  تعلمإذا أمكن ، قم بن 
 عىل سبيل المثال األطفال األكن  سن يقوم

ً
بمساعدة  ا

كأعِط قيمة الصغار.   .عالية لنجاح العمل المشن 

  بشكل مبكر عندما يكون إنجاز الصف  إدارة أخبى
ام  الوظائف  أكن  من طاقتك وعندما ال يمكن االلن  

 .بالمواعيد النهائية

 كيف ننظم اليوم كعائلة؟

. هذا تتغن  حياتك األرسية اليومية بسبب فقدان األنشطة المعتادة
 . ي
ة للتنظيم الذائ   من المهمبكل األحوال  ولكن يشكل تحديات كبن 

 تنظيم اليوم بشكل جيد: 

  ي ،  إيقاع يوم  عىل  المحافظةحاول
 تحديد  هذا يعت 

الطقوس المعتادة لالستيقاظ والحفاظ عىل وقت 
 اإلفطار. وجبة لتناول 

 كة طعام وجبات خطط يمكن أن يكون إعداد  - مشبر
 الوجبات مع
ً
  ا

ً
  نشاطا

ً
 . لطيفا

 فراغالوقت  تشغل بهن حول ما يمكن أ األفكارجمع ا .

 طفلك مع ذكر ت
ً
)مثل الرسم ،  ما يمكن أن يكون ممتعا

 (. االموسيق عزف والحرف اليدوية، وممارسة األلعاب،

  استخداممع طفلك حول موضوع اتفق بشكل ثابت 
ي  . اإلعالم وسائط

ما األلعاب والتطبيقات الت 

هذه وقت  حدد يستخدمها طفلك؟ هل هناك بدائل؟ 
 ! الوسائط

  توازنتأكد من أن طفلك يجد 
 
 كافي  ا

 
النشاط من خالل  ا

".  الحركي  يمكنك واالتصال بأشخاص "حقيقيي  
ي توفرها وسائل اإلعالم مالحظة 

ي الفرصة الت 
 
هذا  ف

وسيلة كونها   و كتقديم العروض التعليمية، الوقت ،  
 . للتواصل مع األصدقاء 

   ي غرفة المعيشة الخاصة  حرك   بنشاط القياميمكن
 
ف

استخدم عروض التطبيقات ومقاطع فمن الممكن بك. 
امج لجلبالفيديو  ل. الرياضية  والنشاطات الن  إل المن  

ي اليوم تحديد وقت محدد  من المفيد 
 
 . لذلك ف

  أهداف ضع 
 
 واقعية تتناسب مع الظروف.  ا

اعات؟  كيف أتعامل مع الب  

ي أنت وطفلك اآلن أكنر من المعتاد. 
من الممكن لذلك ف تلتق 

اعات بسهولة. وهذا  الحفاظ عىل الهدوء  يتطلب منك حدوث الن  
 خذ نفس عميق ثم البحث عن حلول معوأ

ً
هذا بشكل  يتم. لكي ا

ات:  لديك أفضل   بعض المؤرس 

   ال تكن مستاءا و . بشكل جديد كل يومإبدأ ! 

  
 
اعتدائما  وليس عندما تكون  - بهدوء اتحل الب  

ً
 . غاضبا

  اسأل نفسك 
ً
ي حدد موضوع. العن  مسبقا

إطار زمت 
 . للنقاش

  مع وا اجلس 
ً
تيباتعىل طاولة  ا  إذا لزم األمر.   وسّجل الن 

   ء ي
 " من خالل قول: ال تخلط كل ش 

ً
إخبارك أردت وأيضا

 
ً
اعات ف...!" )دوما ذلك  ال تجعلحول السلوك تكون الن  

 شخصي
ً
 (. ا

   ا  رؤية ةعن كيفتحدث أنت وطفلك
ً
الموقف. كن ودود

 هومنتب
ً
 . ا

 صياغة المصالح واالحتياجات والرغباتطفلك ب قم مع 
فمن الطبيعي أن يكون لديكما قم بتسمية االختالفات. و 

 . اختالف بالرغبات

 ك ، وال تقبل ابحثوا عن  ه مسبقو حل مشن 
ً
 .ا

  إذا تفاقمت المشكلة يجب عليكم قطع المناقشة
ي وقت الحق فعند الغضب ال 

ة والعودة إليها ف  مبارس 
 بشكل جيد.  يمكن تبادل اآلراء

 ي  طفلك امنح
 للتفكن   وإعطاء إجاباته الوقت الكاف 

م الصمت   .المحادثة أثناءالخاصة. إذا لزم األمر ، الن  

اعات تتصاعد وتشعرون بالغضب  موطفلك مأنت مإذا الحظت أن الن  
ايد ،  بخط االستشارة الساخن )أرقام  فاتصلوا والعجز بشكل من  
ي نهاية النص(

 .الهاتف ف 

 وماذا اآلن؟ الغضب من اإلقامة،تزايد 

ي الروتينات واألنشطة اليومية المعتادة  عندما تتوقف
أفراد و يقض 

ي 
 ف 
ا
ا طويال

ً
ي المسكن األرسة وقت

، فقد ينشأ الشعور مع بعضهم ف 
ي نهاية المطاف 

ات بسبببالملل ف   :الرتابة. فيما يىلي بعض المؤرس 

الفرصة الكتشاف المهارات القديمة أو الجديدة.  الملليوفر 
 عدفعندما يتلق  الطفل 

ً
احات من الخارج ، فإنه  دا أقل من االقن 
اتتحويل ببعد مرور بعض الوقت يبدأ   الحالية وما تم تعلمه الخن 

 
ً
ي التفاعل مع  مسبقا

ليتم ذلك فإن . محيطهإل إجراءات جديدة ف 
!  تم إل مزيد منتحتاجون أن و  يحتاج إل وقت الطفل الصن 
ع األطفال بشكل خالق ألعاب وبعدها   يخن 

ً
جديدة ويتخيلون  ا

 ما يجدونه.  ويجّربونالقصص 
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 .بهذه الطريقة، يمكن اكتشاف االهتمامات والمواهب

ومن خالل مرافقة . مطفلك عند جديدة  جوانباكتشاف  مويمكنك
 ال ملديكطفلك واالنخراط معه باللعب سيكون 

ً
عادة فرصة إل أيضا

 أيض للفكاهةيمكن م. كما ومتعتك مإبداعكاكتشاف 
ً
 تتضمنأن  ا

 .المفيدة القدرات

 يوفر الملل أيض
ً
بحرية ، وأن تحلم النطالق األفكار الفرصة  ا

الملل هو بوابة وتالحظ ما هو جيد بالنسبة لك وما هو مفقود. "
يستفيد األطفال عندما يكون لدى والديهم المزيد من  الخيال!"

ل. سيشعر طفلك  ي المن  
 
إذا تمكن من  بالسعادةالوقت ويكونون ف

 .ذلك دون أن يتم تقييمه الحديث عن

 والمخاوف؟ القلقكيف أتعامل مع 

 "لماذا ال يمكننا زيارة الجدة بعد اآلن؟"

ي ممارسة الرياضة مرة أخرى؟"
 "مت  يمكنت 

 "يحدث إذا توقفت عن العمل عىل اإلطالق؟ماذا "

ات العديدة إل انعدام األم قد  األشياء ف ن لدى طفلكاتؤدي التغين 
ي ال يمكننا فهمها وتصنيفها 

. كيف تجعلنا نشعر بالخوفالت 

 : مع ذلكبشكل أفضل  أن تتفاعال  م كوالدينيمكنك

  يشعر األطفال بمخاوف  : معىل هدوئك حافظوا
ماهو   منفسكلذلك افعلوا ل والديهم وانعدام األمن. 

خاء. تحدث وا وحاول جيد  مع  خاوفالمعن  وا االسن 
 . مها إل طفلكو  تنقلال و المقربي   واألصدقاء 

  :يحتاج الناس ، وخاصة األطفال ، إل األمن  االهتمام
ن حت  يتمكنوا من الشعور بالرضا والقدرة عىل اواألم

لذلك  يجب  لتعامل بشكل جيد مع المشاعر المزعجة. ا
 
ً
يكون  عندما منح المزيد من االهتمام إن كان ممكنا

 وا . أظهر هناك خطورة فقدان السيطرة عىل المشاعر 
 اهتمام
ً
األشياء ب، وليس فقط المزاجية بحالة الطفل ا

 المجهدة. 

 ملقد سمع طفلك عىل معلومات واقعية:  صولـحال 
ي األيام القليلة الماضية. 

وس كورونا ف  الكثن  عن فن 
ي لدى طفلكحدثوا معه عن ذلكفلتت

؟ م. ما األسئلة الت 
استهالك  وا معلومات غن  صحيحة؟ راقب أخذ هل 
 الحصول عىلاألفضل  ، ومن لوسائط اإلعالم مطفلك

 المعلومات 
ا
ي نهاية النص(.  سوية

 )انظر الروابط ف 

  :ح مناسب للطفل أسئلة الطفل يمكن  من خالل شر
من الصعب  . التوصل إل إجابات صادقة مناسبة لعمره

وس النسبة لألطفال األصغر خاصة بب فهم ماهية الفن 
 سن
ً
. يمكنك التوصل إل كلمات بديلة لتوضيح ذلك ، ا

عىل سبيل المثال مرض جديد ال يعرفه جسمنا بعد. 
 
ً
بل الكثن  من األشخاص حول العمل من قِ   ويجري حاليا
، مثل األمراض األخرى.  له تطوير لقاحالعالم عىل 

ي نهاية النص(. 
 )راجع الروابط ف 

  :تحدثوا مع طفلكم عما يمكنكم  المسؤولية الشخصية
م التعود من المرض. يمكنك ملحماية نفسكفعله كعائلة 

أمام بانتظام والعطس أو السعال  األيديغسل  عىل
. يستمتع األطفال بالثناء عندما ها الذراع بعد ثني

المكالمات الهاتفية )فيديو( مع  تساهم. ون بذلكحينج
التعامل بشكل ملحوظ بالجد أو بي   األصدقاء  الجدة و 

روا معالوضع الحالي مع 
ّ
 . فك

ً
ي كيفية دعم اآلخرين  ا

ف 
ة.   خالل هذه الفن 

  :ي جو  الشعور بالرضا
 
من األفضل إجراء المحادثات ف

ي الم
 
لهادئ ف  . خصص وقتن  

ً
 السكينةلطفلك وأرس  إل  ا

 كيبات المألوفة )مثل الوجبات معواألمان. إن الن  
ً
و ،  ا

، واللعب ، والحضن(  له، والقراءة الذهاب للرسير 
وس  ء عن فن  ي

ي أن يكون كل ش 
مفيدة لطفلك. ال ينبع 

ي التعلم و يساعد  الجو السعيد ف. كورونا 
 
الشعور  ف

 بالرضا. 

  



 

ي 
ل )المرحلة االبتدائية والثانوية -والية زاكسن أنهالت دائرة المدارس ف  ي المن  

 4 ص                ( معلومات الوالدين للمدرسة ف 

 

 

 

نت  فيما يىلي تجدون مجموعة مختارة من الوسائط ومصادر المعلومات الرسمية باإلضافة إل خيارات متنوعة للحصول عىل المشورة عن  اإلنن 
 .أو عن  الهاتف. القوائم ليست حرصية

 :نصائح لآلباء بلغة بسيطة

www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid-19_Tipps_fuer_Eltern_LS.html 

 

ي اللغات المختلفة
 
وس كورونا ف  :معلومات عن فن 

www. Integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 

https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/   (في   خاصة لالجئي   والم
 (حن 

 

ي وسائل اإلعالم
 
 معلومات لآلباء واألطفال والمراهقي   ف

  منلوغو  األطفال أخبار ! ZDF   :www.zdf.de/kinder/logo    

 كيكا لألطفال  قناة  :www.kika.de  

  قناةMDR معرفةلل  :www.mdr.de/wissen/index.html  

  عروض قناة WDR  : .wdr.de1www 

  قناة عروض منBR :100-daheim-schule-www.br.de/mediathek/rubriken/themtseite 

  :نصائح كليك نتtipps.net/coronavirus-www.klick    الفيدرالية لوسائل اإلعالم الضارة  المراقبةكالة )موىص به من قبل و
 (بالصغار

 وس  معلومات عن  فيلم   www.meditricks.de/cke: مناسب لألطفال كورونا فن 
 

 

 معلومات رسمية عن التطور الحالي 

 معلومات من الحكومة الفيدرالية :de/themen/coronavirus-bregwww.bundesregierung.de/  

 وزارة الصحة االتحادية :www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 

  روبرت كوخ معهد :www.rki.de  (  ي
 (ألمانيامعهد الصحة العامة ف 

  بية الصحية المركز   www.infektionsschutz.de: االتحادي للن 

 غاثة من الكوارثإل االتحادي للحماية المدنية وا المكتب: 

19.html-bk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covidhttps://www.b 

 أنهالت اكسنز من والية  معلومات :anhalt.de-www.sachsen   

 

 

 إمكانية االستشارة

  بوي نت ) -المؤتمر الفيدرالي لإلرشاد الن  ( بشكل رسياإلرشاد عن  اإلنن  ي
 :، مجائ 

  beratung.de-https://jugend.bke/: الشبابشارات است -
   beratung.de-https://eltern.bke/: تشارة الوالديناس -

 ( رسي) الهّم ضد  رقم ي
 :، مجائ 

( 8 -مساءا  2ثني   إل السبت )من اال  116111: هاتف خاص باألطفال والشباب -  مساءا
( 7 -مساءا  5صباًحا ؛ الثالثاء والخميس  11 -صباًحا  9)من اإلثني   إل الجمعة  1110550 0800الوالدين:  هاتف -  مساءا

 l ( رسي) الكورونا لخط الساخن النفسي لوباء ي
 :، مجائ 

 صباح 8األحد -ثني   اال ) 0800 777 22 44 (: BDP)رابطة المهنية لعلماء النفس األلمانال -
ً
(مسا  8 - ا  ءا

http://www.zdf.de/kinder/logo
http://www.kika.de/
http://www.mdr.de/wissen/index.html
http://www.br.de/mediathek/rubriken/themtseite-schule-daheim-100
http://www.klick-tipps.net/coronavirus
http://www.meditricks.de/cke
http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus
http://www.rki.de/
http://www.infektionsschutz.de/
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid-19.html
http://www.sachsen-anhalt.de/
https://jugend.bke-beratung.de/
https://eltern.bke-beratung.de/


 

ي 
ل )المرحلة االبتدائية والثانوية -والية زاكسن أنهالت دائرة المدارس ف  ي المن  

 5 ص                ( معلومات الوالدين للمدرسة ف 

 الموارد المدرسية )مجانا( نظام: 
 :االجتماعية المدرسية الخدمة -

الع عىل المعلومات عىليرج  
ّ
نت صفحة  االط أو اطلب االتصال المبارس  مع إدارة المدرسة  ةالمتاح حول العروضالرئيسية لمدرستك االنن 

 .أو إدارة الصف

 :رشادمعلمو اإل -

www.schuleriumph-sichern.de/fileadmin/user_upload/schuleriumph-
sichern/PublicContent/Das_Programm_Schuleriumph_sichern_-_Module/Uebersicht_BLK_2019.pdf  

 :اإلرشاد النفسي المدرشي  -

https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/behoerde/schulpsychologische-beratung/kontakt/  

 

 : ي
وئ   هيئة التحرير االكن 

   

 :مؤسسة النشر 

ي والية 
 
 أنهالت اكسنز مكتب المدرسة الحكومية ف

 نصائح نفسية متعلقة بالمدرسة

يت  ( ةهال 06112 - 2إرنست كاميت سن   )سالي

/anhalt.de-https://landesschulamt.sachsen  

 :تم إنشاؤها بناًء عىل

. مراكز  إدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألرسة برلي  
ي مجال علم النفس المدرشي والتعليم )

 
( SIBUZاالستشارة والدعم ف

ي برلي   
 . SIBUZ info letter extraبانكوف: -ف 

ي البيتمعلومات للوالدين: حيث يتم التعلم  
 ف 

   

 . 

http://www.schuleriumph-sichern.de/fileadmin/user_upload/schuleriumph-sichern/PublicContent/Das_Programm_Schuleriumph_sichern_-_Module/Uebersicht_BLK_2019.pdf
http://www.schuleriumph-sichern.de/fileadmin/user_upload/schuleriumph-sichern/PublicContent/Das_Programm_Schuleriumph_sichern_-_Module/Uebersicht_BLK_2019.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/behoerde/schulpsychologische-beratung/kontakt/
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/

