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مرحبا بكم في المدرسة االبتدائية والمدرسة االبتدائية الخاصة التابعتين
للبلدية في Falun
نود انك كتلميذ وأنت كحاضن أن تحسا باالستقبال الحار في مدارسنا االبتدائية واالبتدائية
الخاصة وتشعرا بأن تدريسنا ذو نوعية عالية .نعمل باستمرار من اجل تطوير التدريس وتنمية
القدرات لمعلمينا ـ كل ذلك انطالقا من البحث والخبرة المجربة.
معا نسعى إلى أن تكون لك كتلميذ شروط جيدة من اجل التأثير على تعليمك وأنت كحاضن أن
تكون لك المشاركة في المسيرة المدرسية لطفلك.
إن جميع التالميذ يجب أن يشعروا بان المدرسة مثيرة لالهتمام والتعليم والتنمية وأن تكون لك
فرصة كي تصل إلى أفضل شخص ممكن في المدرسة االبتدائية في .Falun
اقرأ أكثر حول عروضنا على الموقع www.falun.se
BJURSÅSSKOLAN

إن هذه المدرسة جديدة البناء وعصرية تماما حيث األمان والنتائج الدراسية موضوعة في
المقام األول .تجد في المدرسة معلمين ذوي خبرة حيث يدفعونك ويدعمونك انطالقا من
أهدافك واحتياجاتك؛ كل ذلك من اجل أن تصل إلى أفضل ما تكون وتكون مستعدا لما سوف
يأتي بعد المرحلة العليا التي هي المتوسطة.
BRITSARVSSKOLAN

نود في هذه المدرسة أن ينجح الجميع! نحن العاملون في هذه المدرسة لدينا خبرة صلدة مع
أهلية ومقدرة عالية في جميع دروس المدرسة .نعمل معا ،بالغين وتالميذ ،من اجل أن تكون
كتلميذ مشاركا في تعليمك وتعلّمك على حد سواء .نود أن تكون قادرا على الوصول إلى
أهدافك وتكون مسلحا حيال المستقبل.

مدرسة ذات معنى والتي تثري الجميع
– كل يوم

مرحبا بكم في المدرسة االبتدائية والمدرسة االبتدائية الخاصة
للبلدية في Falunالتابعتين

المريحة ،الرغبة في التعلم وتحقيق األهداف بشكل عالي .تركيز قد حقق نتائج واضحة.

فرصتك إلى حيث النمو والتعلّم
إننا جميعا العاملين في المدرسة االبتدائية  Falunلدينا هدف مشترك وهو أن تقوم كتلميذ
بالوصول إلى "أفضل ما يمكن أن تكون" .سوف يمكنك تطوير معارفك وقدراتك إلى ابعد مدى
ممكن ،وذلك انطالقا من الشروط الخاصة بك.
نسعى إلى توفير تعليم مح ِّ ّفز بشكل متزايد من المدرسة ،مع فرصة تنمية اإلمكانات المهمة
لمجتمع اليوم ومجتمع الغد على حد سواء .إنه من المهم أن تشعر كتلميذ باألمان والطمأنينة
وتكون على ما يُرام؛ ولذلك تعمل المدرسة االبتدائية بشكل مركز في هذا المجال ،حيث تعزيز
الصحة والعمل األمني الوقائي كأولوية قصوى .إن التقديرات تُظهر أن تالميذ مدرسة Falun
االبتدائية يشعرون باألمان األقصى في بيئة المدرسة.

بلدية Falun
مديرية شؤون األطفال والتعليم 023-830 00

HÄLSINGGÅRDSSKOLAN

إن هذه المدرسة هي للجميع حيث جميع التالميذ هم مسئولية الجميع! هنا تلتقي بطاقم عمل
ملتزم مع خبرة حياة عملية طويلة ومقدرة عالية .إن أمن وأمان التالميذ والتعلّم كل ذلك ضمن
أولوياتنا .نقوم بتوفير تدريس مختبري الـ تدريس أي  NO-undervisningمع بيئة تعليم جيدة
للمواضيع التطبيقية ـ الجمالية.
MONTESSORISKOLAN

إن هذه المدرسة تود أن تكون مدرسة مفتوحة األبواب مع ارتباط مع المجتمع الذي حولها .إن
الرغبة في التعلّم يُنظر إليها كشرط ضروري للتعلم ،كما نود أن نمنح قوة الدافع للتلميذ إضافة
إلى االهتمام والمقدرة.
SVÄRDSJÖSKOLAN

مبان
مرحبا بك إلى حيث احدث مدرسة في  !Falunعندما تأتي إلينا فانك تخطو الخطوات إلى
ٍ
تم تجديدها حديثا وبيئات تعلّم متوفرة للجميع! سوف تحصل لدينا على الفرصة كي ّ
تبز نفسك
وتفلح في أشياء لم ترد إلى خلدك بأنها ممكنة التحقيق.
سوف تحصل على فرصة النمو إلى أحسن ما يمكن أن تكون كأنا ،وذلك من الناحية المعرفية
ومن ناحية كونك شخصا فردا أيضا .سوف نستقبلك في جو قائم على أساس االحترام المتبادل
واألمان في نفس الوقت.عندنا يقوم البالغون والشباب بالعمل معا .نشتاق إلى العمل معك
بالذات!
VÄSTRA SKOLAN

إن رؤيتنا هي أن تكون مدرستنا هذه اختيارا بديهيا للتالميذ واآلباء واألمهات وكذلك
أخصائيي التربية على حد سواء.
إن هذه المدرسة هي للجميع حيث هناك كل فرد يشعر باألمان والطمأنينة وينمو ويتقدم .نريد
أن نكون في الطليعة في جميع مجاالت المدرسة .لدينا تركيز إضافي على األمان والدراسة

