التعليم بالفرنسية :اختيار املستقبل
مرحبا بكم ! لقد سجلتم طفلكم يف مدرسة من ضمن املدارس التابعة ملنطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية .ب ّهذا االختيار ستضمنون لطفلكم
االندماج التام و السعادة داخل املجتمع األكادي و الناطق بالفرنسية يف نوفو برونزويك ،و كذلك ستضمنون لطفلكم اكتساب كلتا اللغتني الرسميتني بكندا.
بانخراطه يف إحدى املدارس الناطقة بالفرنسية ،سيستفيد طفلكم من جودة التعليم باللغة الفرنسية ،كام سيعيش عىل وقع أنشطة ثقافية سواء داخل القاعة
الدراسية أو ضمن األنشطة املوازية للدراسة.
يهدف هذا الدليل إىل تعريفكم بالنظام التعليم املدريس العام باللغة الفرنسية و إعطائكم إرشادات متنوعة تسهل لكم ،كام نرجو ،االندماج داخل مجتمعكم
الجديد .فقراءة ممتعة!
-الفريق العامل يف منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية

كلمة املديرة العامة ملنطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية

يسعدنا يف منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية أن نقدم للتالميذ برامج تعليمية منفتحة عىل العامل و ملتزمة باحرتام حق االختالف والخصوصية.
لدينا اليقني بأنكم ستجدون مكانا لكم داخل هذه الربامج و متأكدون بأن الرغبة ستحدوكم للمساهمة يف تعليم أبنائكم .إن مساهمتكم رشط أسايس
لتحقيق النجاح .كام ندعوكم إىل املشاركة يف الحياة املدرسية من خالل تخصيص جزء من أوقاتكم لتتمكنوا من نسج العالقات مع باقي العائالت و بالتايل
االندماج أكرث مع محيطيكم الجديد .لدي القناعة الكاملة بأنكم ستالحظون و برسعة أن األكاديني و األكادييات أناس تحرضهم حفاوة االستقبال و بأن الرغبة
ستحدوكم بان تكونوا ،انتم أيضا ،جزءا من هذا املجتمع املنفتح و الحيوي .فأهال و سهال بكم يف منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية!
 -املديرة العامة :مونيك بودرو

كلمة املديرة العامة ملركز استقبال و دعم املهاجرین و املهاجرات باللغة الفرنسیة يف جنوب-رشق نوفو
برونزویک  -کايف
أعزايئ اآلباء و األمهات مرحبا بكم،

يرسمركز استقبال و دعم املهاجرین و املهاجرات باللغة الفرنسیة يف جنوب-رشق نوفو برونزویک  -کايف تقديم دليل مرحبا بكم يف املدرسة! ندعوكم
لقراءة هذا الدليل من أجل فهم النظام الدرايس الكندي الذي سيدخل فيه طفلكم .نقرتح عليكم القيام بقراءة أولية متأنية ملحتوى هذا الدليل املدريس و
مراجعة فحواها فيام بعد كلام كان ذلك رضوريا.
(الکايف) ,جمعية ذات أهداف غري ربحية تضطلع مبهمة تحقيق اإلدماج التام للمهاجرين و املهاجرات الناطقني باللغة الفرنسية يف منطقة مونكتون الكربى.
نؤكد لكم باننا سنكون سعداء لإلجابة عىل أسئلتكم حول تسهيل استقراركم واندماجكم يف منطقة مونكتون الكربى ،و سنكون دوما بجانبكم إلرشادكم و
مصاحبتكم .نرجو لكم قراءة ممتعة !
 -الفريق العامل يف الکايف
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التعليم يف نوفوبرونزويك
دور منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية
لكل دائرة تعليمية مجلس تعليمي خاص مسئول عىل ما ييل:
تحديد اتجاهات وأولويات الدائرة التعليمية،
تقرير طريقة التسيري اإلداري لكل دائرة تعليمية و كذلك املدارس التابعة لها،
و لإلشارة فأن املجلس التعليمي تتشكل من أعضاء ينتخبون علنا عىل الصعيد املحيل.
و يقوم مجلس اسناد مكون من ذوي التالميذ بتقديم املساعدة للمدرسة من اجل تسهيل أداء مهامها .و كذلك قد تطرح إمكانية تشكيل لجنة لآلباء و
األمهات من أجل دعم املبادرات املدرسية.

مهام منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية
تأخذ منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية عىل عاتقها مهمة
تنمية قدرات التالميذ يف مجاالت اللغة ،الرياضيات ،العلوم ،االجتامعيات
و الثقافة بحيث ميكنهم من التألق الكامل كأفراد ناطقني بالفرنسية ومن
أجل إعدادهم للمساهمة الفعالة و املنتجة يف املجتمع األكادي ،الناطق
بالفرنسية ،أو املجتمع العرصي يف القرن .21

الجدول الزمني للموسم الدرايس
تبدأ السنة الدراسية يف الشهر التاسع (سبتمرب-أيلول) و تستمر إيل نهاية
الشهر السادس (يونيو -حزيران) و تتكون من  591يوما .و يف شهر(يونيو-
حزيران) من كل سنة ،يوزع عىل ذوي التالميذ جدول سنوي للموسم
الدرايس املقبل .يحتوي هذا الجدول عىل تاريخ بداية و نهاية الفصل
الدرايس املقبل .و تتعطل املدارس يف االيام التالية و كلام كان ذلك مؤرشا يف
الجدول الزمني:
أيام العطل الرسمية /عطلة ميالد املسيح /عطلة الشهر الثالث ( مارس-آذار)
األيام املخصصة للقاء ذوي التالميذ مع الهيئة التدريسية /األيام املخصصة
للتعليم املستمر من أجل تحسني األداء املهني للهيئة التدريسية.
األيام املخصصة للعلوم الرتبوية  /لالدارة /لجمعية املدرسني و املدرسات
الناطقني بالفرنسية يف نوفو برونزويك.
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التسجيل يف املدرسة

يتحمل الوالدين ،الويص أو الوصية مسؤولية تسجيل الطفل يف املدرسة .و يف بعض املناطق تتواجد جمعيات خاصة باستقبال املهاجرين و املهاجرات
کالکايف توفر مساعدة بهذا الشأن .
إذا رغبتم يف تسجيل طفلكم يف مدرسة واقعة خارج منطقتكم ،فيجب عليكم مسبقا الحصول عىل موافقة اإلدارة العامة للدائرة التعليمية املختصة .و إذا
ما متت تلبية طلبكم ،فستكونون ملزمون بتوفري وسيلة نقل خاصة لطفلكم من و إىل تلك املدرسة املتواجدة خارج حدود منطقتكم.
ميكنكم القيام بعملية التسجيل مبدارس منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية عرب اإلنرتنت عىل العنوان التايل:
 ،www.francophonesud.nbed.nb.caكام ميكنكم إمتام عملية التسجيل بانتقالكم شخصيا إىل املدرسة التابعة ملنطقة سكنكم.
فضال عن هذا فإنّ إمتام إجراءات التسجيل تستدعي ذهابكم إىل املدرسة ،عىل كل حال وينبغي لكم أن تتأكدوا من أن الوثائق التالية يف حوزتكم:
 دليل تحصني الطفل باللقاح (الدفرت الصحي) صورة لوثيقة رسمية تتضمن الحالة املدنية للطفل مع تاريخ ميالده -صورة لكل وثيقة تفرتض أن تكون ذات أهمية مللف الطفل (النتائج املدرسية ،جواز السفر ،شهادة ميالد ،الخ)

معلومات إضافية
ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين ملنطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية ملعرفة عناوين و هواتف املدارس .و عنوان املوقع هو كالتايل:
www.francophonesud.nbed.nb.ca

زيارة املدرسة
بهدف معرفة خصوصيات طفلكم ،تنظم املدارس زيارة قبل بدء العام الدرايس بأيام قليلة .و تتم الزيارة بحضوركم انتم و طفلكم و كذلك إدارة املدرسة
وعائالت أخرى وصلت حديثا .الزيارة هذه سوف تتيح لكم فرصة طرح أسئلتكم و التعرف عىل الكادر التدرييس.
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الربامج التعليمية

املواد التعليم يف املرحلة األولية (االبتدايئ)
يتضمن النظام التعليمي للمرحلة األولية (االبتدائية) مجموعة من املواد التعليمية اإللزامية يجب توفريها للتالميذ من أجل تلبية متطلبات وزارة التعليم
وتنمية الطفولة يف نوفو برونزويك .و هّذه املواد التعليمية هي :الفرنسية ،العلوم اإلنسانية ،الرتبية الفنية (التي تتضمن الفنون التشكيلية واملوسيقى) ،الثقافة
الشخصية و االجتامعية ،الرتبية البدنية ،الرياضيات ،العلوم و التكنولوجيا ،و كذلك اإلنجليزية كلغة ثانية.
تجدر اإلشارة إىل أن تالميذ مناطق مونكتون ،دييب ،فرديريكتون ،و ميمرامكوك ،يدرسون االنجليزية كلغة ثانية ابتداء من السنة الخامسة ،بينام تالميذ
منطقة أورموكتو ،يتلقون نفس الدرس ابتداء من السنة الثانية ،و تالميذ سان جون ابتداء من السنة الرابعة.
إذا كانت لديكم استفسارات مرتبطة بالربامج التعليمية ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم و تنمية الطفولة
أو االتصال مبدرسة طفلكمWWW.GNB.AC/0000 .

Centre d’accueil et d’accompagnement
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يف املدرسة

األدوات (التجهيزات) املدرسية
بالنسبة للصفوف األولية (االبتدائية) ،توفر اإلدارة كل سنة الئحة مفصلة باألدوات التي ستحتاج إليها طفلكم .و فيام يخص املدارس الثانوية ،يقوم الكادر
التدرييس بإعالم التالميذ وقبل بداية الفصل الدرايس بقامئة األدوات الرضورية .اغلب الواجهات التجارية (األسواق) توفر هذه األدوات.
من املهم كتابة اسم طفلكم بوضوح عىل أدواته املدرسية حتى يتسنى للمدرسة إعادة األدوات يف حالة ضياعها .و لهذا الغرض ميكنكم استعامل املداد
الصابغ بحرب دائم.
يف مستهل كل سنة دراسية مينح طفلكم الكتب التعليمية (املقررات) ،و مبا أن هذه الكتب ملك للمدرسة ،فإنها مبثابة إعارة للتالميذ .و عليه فالتالميذ
ملزمون بإعادة هذه الكتب بنفس الحالة التي أعطيت لهم ،يف نهاية السنة الدراسية بالنسبة للمستوى التعليم األويل (االبتدايئ)  ،و يف نهاية الفصل الدرايس
بالنسبة للمستوى التعليم الثانوي.

األنشطة الدائرة خارج الصف آو خارج املنهج
بالنسبة للصفوف األولية (االبتدائية) ،توفر اإلدارة كل سنة الئحة مفصلة باألدوات التي ستحتاج إليها طفلكم .و فيام يخص املدارس الثانوية ،يقوم الكادر
التدرييس بإعالم التالميذبغية تطوير إمكانيات الطفل و منحه فرصة االستمتاع بخلق شبكة اجتامعية ينظم الهيئة التدريسية أنشطة (رياضية ،مرسحية،
ارتجالية ،الخ ،).خارج الصف الدرايس (خالل اليوم الدرايس) وأنشطة أخرى خارج املنهج (خارج اليوم الدرايس) .يلزم طفلكم باحرتام قواعد السلوك الصادرة
من قبل املدرسة بهذا الشأن .كام تحتفظ املدرسة بحق طلب قدر مايل من أجل متويل هذه األنشطة .و إذا كانت لديكم بعض الصعوبات املالية ،ميكنكم
التحدث يف هذا األمر مع إدارة املدرسة.
و فيام يتعلق باملستوى الدرايس األويل (االبتدايئ) و ملشاركة طفلكم يف هذه أألنشطة املنظمة من قبل املدرسة ،توجه املدرسة بطلب موافقتكم التحريرية.
إذا كان النشاط واقعا خالل اليوم الدرايس ،فان املدرسة ستتحمل عبء تنظيم واسطة نقل لطفلكم .أما إذا كان النشاط خارج ساعات التدريس فستكونون
انتم مسئولني عىل تأمني واسطة نقل لطفلكم.

Centre d’accueil et d’accompagnement
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الواجبات و التواصل بني االباء و االمهات و املدرسة

إرشادات
الکايف يوفر ايضا خدمة خاصة لتقديم املساعدة عىل أداء
الواجبات املدرسية .و قد يكون هناك منظامت أخرى متخصصة
باستقبال املهاجرين تقوم بتقديم خدمة مامثلة .للمزيد من
املعلومات اتصلوا باملنظمة املتواجدة يف منطقتكم.

الواجبات

عندما يعود طفلكم من املدرسة ،من املمكن أن يكون قد كلف من قبل مدّ رسه او
مدّ رسته بإمتام بعض الواجبات املدرسية يف البيت .و يقع عىل عاتق اآلباء و األمهات
آو األوصياء و الوصيات واجب التحقق من إن الطفل قد قام فعال بأداء واجباته
املدرسية عىل أكمل وجه.

نصائح ألداء الواجبات

إليكم بعض النصائح بشأن الفرتات املخصصة ألداء الواجبات املدرسية.

التحضري:

من املهم أن يستطيع الطفل تركيز ذهنه خالل فرتة أداء الواجبات .و لذلك يستحسن
اختيار مكان هادئ و ميضء .كام نويص بتخصيص ساعة معينة من كل يوم ألداء
الواجبات حتى يتولد عن ذلك نوع من اإليقاع آو التكرار اليومي .و يجب توفري كافة
األدوات و املستلزمات التي قد يحتاج إليها طفلكم خالل هذه الفرتة (قلم ،ورق،
قاموس ،الخ).

Centre d’accueil et d’accompagnement
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ال ّجو املناسب للتعلم

تعمل كل مدرسة عىل وضع قواعد سلوك خاصة بهدف توفري محيط آمن و ّجو تشجع التعلم داخلها .ستجدون هذه القواعد داخل املفكرة املدرسية
لطفلكم.

سلوك التلميذ
كل عام سيقوم مدّ رس أو مدّ رسة طفلكم و بتعاون مع باقي التالميذ عىل وضع قواعد سلوك خاصة بالصف .و سيتم فيها تحديد اإلجراءات املرتتبة املمكنة يف
حالة عدم إتباع هذه القواعد.
ان مبادئ االحرتام وعدم استخدام العنف مهامن جدا داخل املدرسة ،و يف كافة أنحاء كندا .و يف هذا السياق تعمل الهيئة التدريسية بنشاط عيل منع التخويف
أو التهديد  ،التعصب أو التمييز يف املعاملة ،العنف أو القساوة بكافة إشكالهام مبا فيها البدنية أو املعنوية.
إذا كان طفلكم يعاين من واحدة من هذه الحاالت ،يجب عليكم التحدث إىل املدّ رس أو املدّ رسة املرشفة عىل طفلكم أو إىل إدارة املدرسة إذا اقتىض األمر ذلك.

برنامج حلقة الوصل
ميكن لتالميذ السنة السادسة إىل السنة الثانية عرشة ،االستفادة من برنامج خاص بتقديم املساعدة لهم تسمى (برنامج حلقة الوصل) .و يوفر هذا الربنامج
للتالميذ اللذين يعانون من صعوبات شخصية إرشادات تحت إرشاف أشخاص معينون من قبل املدرسة .لذلك ،ويف مستهل السنة الدراسية يتلقى كل تلميذ
ورقة صفراء صغرية و عند الرضورة آو حدوث مشكلة ،يقدم التلميذ هذه الورقة للشخص املعني باألمر.إذا رصح لكم طفلكم انه يعيش وضعية صعبة داخل
املدرسة ،نشجعكم عىل مناقشة املوضوع معه مبارشة .و بحسب خطورة املوضوع ،ميكنكم أيضا التحدث يف هذا الشأن إىل املدرس أو املدرسة املرشفة عىل
طفلكم .عند الرضورة ميكن للشخص املعني أن يرشد الطفل إىل الجهة املختصة لتقديم املساعدة املالمئة.

إرشادات
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قبل بداية السنة الدراسية ميكنكم التحدث إىل طفلكم وتوضيح بعض
الترصفات التي ينبغي له القيام بها ،أو التي ال ينبغي له القيام بها.
فمثال ميكنكم التوضيح لطفلكم انه ال يجوز له الركض داخل أروقة
املدرسة نهائيا ،و عندما يريد الذهاب إىل املرحاض يجب عليه طلب
رخصة من املدرس اواملدرسة مسبقا و ذلك برفع يده ،و كذلك عدم
التحدث بصوت عال داخل املدرسة ،و عدم التدافع مع زمالئه.
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الوجبات الغذائية

عىل طفلكم أن يتناول كل صباح فطورا مغذيا و كامال قبل ذهابه إىل املدرسة يحتوي عىل سبيل املثال عىل مواد كالخبز،الحبوب ( سرييال) ،الفواكه
الطازجة ،الحليب أو اللنب ( انظر إىل امللحق املرفق :الدليل الغذايئ الكندي) .ميكنكم أيضا وضع وجبة خفيفة (كوالسيون) و صحية داخل حقيبته حتى
يتسنى له تناولها يف فرتات االسرتاحة الصباحية أو فرتة االسرتاحة بعد الظهر.

وجبة الغداء الظهرية
يف منتصف كل يوم ،سيذهب طفلكم إىل املطعم املدريس لتناول طعامه .هناك سيكون له خياران اثنان :إما االستفادة من خدمات املطعم املدريس
(الكافرتيا) و الذي يوفر وجبات متنوعة مقابل مثن (غري مجانية) ،أو إحضار وجبة غداء معدة يف البيت داخل حقيبة خاصة بالطعام.

حقيبة الغداء
يوضع غداء طفلكم داخل حقيبة مخصصة للغداء .كام يجب أن توضع املواد الغذائية داخل أوعية مغلقة بإحكام و تنظف بشكل يومي.
و بهذا الشأن ينصح الدليل الغذايئ الكندي ،بأن تكون وجبة غداء طفلكم مكونة من أربع مجموعات غذائية .فيمكنكم مثال تحضري سندويش ،تليه فاكهة
أو حلويات ،ثم مرشوب كالحليب ،أو عصري الفواكه ،و املاء .و لتفحص الدليل الغذايئ الكندي و ملرتجم إىل اثنتي عرشة لغة ،زوروا موقع صحة كندا عىل
العنوان التايل:
WWW.HC-SC.GC.CA
بعض املدارس توفر أفران الكرتونية (ميكروويف) ،للسامح لطفلكم بإعادة تسخني غذائه .ميكنكم االستعالم من إدارة املدرسة عن توفر أو عدم توفر هذه
الوسيلة يف املدرسة.
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النقل املدريس

منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية لها سياسات خاصة يف ما يخص وسائل النقل املدرسية ،تهدف هذه السياسة إىل ضامن سالمة التالميذ،
وتحسني الفعالية وتوجيه تكاليف التشغيل لنظام النقل .كام أنّها تسعى لتقليص املدة التي ميضيها التالميذ عىل منت الحافلة قدر اإلمكان .تستند هذه
السياسة إىل قانون التعليم ملقاطعة نوفو برانزويك (.)LOI SUR L’ÉDUCATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK

معايري القبول

يجب عىل التالميذ الراغبني يف التنقل بالحافلة املدرسية أن تتوفر لديهم الرشوط التالية:
• أن يقيم التلميذ يف املنطقة التي تتواجد بها املدرسة وعىل مسافة تفوق:
كل الصفوف من الحضانة حتى الصف الخامس؛
الكيلومرت الواحد ( )1من املدرسة ،بالنسبة لتالميذ ّ
كل الصفوف من الصف السادس حتى الصف الثاين عرش؛
 1.5كيلومرت من املدرسة ،بالنسبة لتالميذ ّ
• أن يقيم التلميذ يف منطقة تعتربها املنطقة التعليمية غري آمنة للسري فيها عىل األقدام؛
أو
• أن يكون للتلميذ احتياجات صحية خاصة (توضحها شهادة طبية قد تطلب منه).

للحفاظ عىل سالمة نظام النقل وفعاليته ،يجب عليكم معرفة ما ييل:

• الحافالت ال تتوقف عند كل عناوين السكن؛
• تم تحديد محطات الحافالت مركزية حتى تركب منها وتنزل فيها مجموعات مجتمعة من التالميذ  .تقع هذه املحطات عا ّمة يف أراض عمومية؛
• تم تحديد هذه املحطات بطريقة تج ّنب معظم التالميذ السري مسافة تزيد عىل  003مرت ،بالنسبة للطالب من رياض األطفال وحتى الصف الخامس،
أو مسافة تزيد عن  005مرت للتالميذ من الصف السادس وحتى الثاين عرش ،للوصول من منازلهم إىل املحطة (قد تصل هذه املسافة إىل  009مرت
بالنسبة للطالب الذين يسكنون يف شوارع أو أزقة جانبية)؛
• الحافالت ال تدخل الطرق الخاصة وال تسري يف املمرات الخاصة؛
• سائقوا الحافالت لن ينتظروا التالميذ املتأخرين؛
• سائقوا الحافالت ال ميلكون اإلذن بإنزال التالميذ عند أي عنوان مل يتم تحديده إال بقسيمة من قبل إدارة املدرسة (الوثائق املحررة من طرف أولياء
األمور غري مقبولة)؛
• املنطقة التعليمية ترفض تلقائيا كل طلبات تغيري محطات الحافالت طاملا توافق هذه املحطات معايري سياسة الحافالت املدرسية املتعلقة بالسالمة
ومسافات السري.
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امللحقات املرفقة
املعجم
املصطلح بالفرنسية

املصطلح مرتجم إىل العربية

تعريف املصطلح حسب ما هو شائع يف كندا

Boite à diner

حقيبة الغداء

حقيبة خاصة لوضع األكل ،مغلقة بشكل جيد و تحتوي عىل وجبة طعام باردة (آو غري قابلة
للتسخني) لشخص واحد .قد تطلب إدارة املدرسة من اآلباء و األمهات تحضري وجبة األكل
الخاصة بفرتة الغداء.

Bottes d’hiver

أحذية الشتاء

أحذية تغطي كامل القدمني وحتى الكحل و تحميهام من الربد .ويستعمل هذا النوع من
األحذية يف فصل الشتاء و أثناء الخروج.

Brocheuse

الدباسة

Bulletin

النرشة املدرسية

Covoiturage

االستخدام املشرتك للمركبات

آلة صغرية تعرف ايضا بالكباس تساعد عىل ربط الوثائق معا بشكل منظم.
وثيقة تحتوي عىل ملخص نتائج األداء املدريس لطفلكم.
عندما تنظم املدرسة أنشطة خارج أسوار املدرسة آو خارج األوقات املقررة للصفوف
الدراسية ،يفضل ذوي التالميذ يف بعض األحيان مامرسة االستخدام املشرتك للمركبات و هي
لجوء عدة أشخاص إىل التنقل معا باستخدام نفس املركبة خالل نفس الرحلة و ذلك عن
طريق تناوب األشخاص يف استخدام مركباتهم ويف سياقة املركبات.
الرسوال القصري يف كندا يعني الرسوال العادي.

Culotte

رسوال قصري

Déjeuner

الغداء

الغداء يف كندا هو وجبة الفطور ،إي الوجبة املقدمة خالل فرتة الصباح.

Diner

العشاء

العشاء يف كندا ،هو ما نسميه نحن وجبة الغداء ،وهي الوجبة التي تقدم يف فرتة الظهر.

Diner chaud

العشاء الساخن

العشاء الساخن هو نوع من الوجبات التي تقدمها بعض املدارس يف الظهر ،هذه الوجبات
متكن طفلكم من األكل بثمن زهيد و تقدم هذه الوجبة من قبل مستخدمي املطعم املدريس.

Habit de gym

البدلة الرياضية

مالبس يرتديه الطفل خالل حصص الرتبية البدنية ،مصنوعة من أقمشة خفيفة غري
دافئة (قميص قصري /يت -شريت و رسوال قصري مثال).

Lunch

الغداء

كلمة مشتقة من اللغة االنجليزية ،وتتداول يف الحديث اليومي لتعني وجبة غداء الظهر.

Mémo

املذكرة

رسالة مكتوبة مرسلة من قبل عضو أو من قبل لجنة مدرسية تهدف إليصال معلومة لكم.
قد تدعوكم الرضورة ،إىل كتابة هذا النوع من الرسائل بدوركم إىل املدرس آو املدرسة لطرح
بعض األسئلة.

Mitaines

القفازات

عندما نستعمل هذه الكلمة يف كندا فإننا نتحدث عن القفاز الواقي لأليدي.

Rencontre
parents /maitre

لقاء الوالدين مع املدرس او امل ّدرسة

Souper

العشاء

وجبة تقدم نحو ساعة السادسة مساء.

Tuque

طاقية

طاقية مصنوعة من الصوف تزين أحيانا بخصالت صوفية عديدة.

Zone scolaire

املنطقة املدرسية
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يقام هذا اللقاء مرتني محددتني سلفا خالل السنة الدراسية .ميكنكم من خالل هذا اللقاء
التعرف عىل املدرس او امل ّدرسة املرشفة عىل طفلكم و بالتايل معرفة املسار الدرايس لطفلكم.

مساحة جغرافية محددة مرتبطة مبدرسة معينة.

