
 

" وروضة Sverresborg/  " وروضة "سفيرس بوررغIlabakken/   إلى أولياء أمور األطفال في رياض "إيال باكين

 " المتوسطة. Ugla/  " ومدرسة "أوغال Åsveien/  "أوسفين المركز التخصصيمدرسة وال" وفي Vårres/  فوريس"

 

 

عن قرب  –بدء العمل بالبرنامج التجريبي معلومات إلى أولياء األمور حول   
 

  (اإلسفو)في الروضة والمدرسة ومدرسة األنشطة  أفضل لألطفال تتم توفير تيسيراسي

 

  المركز التخصصيو االبتدائية مدرسةالستشارك رياض "إيال باكين" وروضة "سفيرس بوررغ" وروضة فوريس" و

عن قرب.  -متابعة برنامج الالعمل بفي تجربة "أوسفين" ومدرسة "أوغال" المتوسطة   

 

تعاون ال المزيد من عن قرب هو تحسين النظام الحالي من خالل إنشاء -المتابعة  جريبيإن الهدف الرئيسي من البرنامج الت

واألطفال وأولياء األمور.   ذوي االختصاص من بين األشخاص  المبكر والوثيق  

 

عن قرب تجربة نظام دعم شامل لألطفال والتالميذ والروضة والمدرسة وأولياء  –سيجري في البرنامج التجريبي المتابعة 

األمور. وسيعني هذا البرنامج التجريبي من الناحية العملية أن المستشارين من خدمات الشئون التربوية والنفسية )تسمى  

تي األطفال والمدارس ال المدرسة والمدرسة اليومية سيكون لهم حضور ثابت في رياض عمل ( وفريقPPTاختصارا 

بدور تنسيقي تجاه الخدمات المساعدة   PPTفي البرنامج التجريبي. وستقوم خدمات الشئون التربوية والنفسية / تشارك 

 شامل.   نظام عمل بنهجاألخرى في البلدية لضمان 

 

ميسر بشكل   متخصصعرض اعتيادي و سيحصل األطفال والشباب من خالل البرنامج التجريبي على عرض تربوي

في الحصول   في الروضة والمدرسة ومدرسة األنشطة. وتضمن التجربة الحق الذي يكفله القانون أكثر اندماجعلى أفضل و

 عندما تكون هناك حاجة لذلك أو يتم تقييم وجود حاجة بذلك.  متخصصة وتدريس خاص  على مساعدة تربوية

 

وستشارك خدمات الشئون التربوية والنفسية في اجتماعات أولياء األمور لتقديم مزيد من المعلومات حول البرنامج 

 التجريبي. 

 

تعتبر مشاركة أولياء األمور جزءا مهما من البرنامج التجريبي وسيحرص مدير الروضة أو المدرسة على مشاركة أولياء  

 التواصل مع العاملين أو مدير الروضة أو المدرسة.  ستمرون فيفسي ولياء األمورأل بالنسبةاألمور. و

 

 البحث العلمي.  مؤسسات  عن قرب هو مشروع وطني رائد سيتم متابعته من خالل –إن البرنامج التجريبي المتابعة 

ومعهد الشمال  ( NTNU)تسمى اختصارا قسم البحوث المجتمعية بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وسيقوم 

بإجراء أبحاث علمية حول بدعم من مديرية التعليم ( NIFUلدراسات االبتكار والبحث العلمي والتعليم )يسمى اختصارا 

 فعالية التجربة.  

 
نرويجية للعلوم والتكنولوجيا بتقديم المزيد من المعلومات حول الجزء الخاص  وسيقوم قسم البحوث المجتمعية بالجامعة ال

 بالبحث العلمي المتعلق بالمشروع التجريبي. 
 

 
 
 


