نشرة للذين لديهم أطفال في المدرسة اإلبتدائية أو في المدرسة اإلبتدائية الخاصة
Arabiska

حان وقت العالمات

من اآلن فصاعداً سيتم وضع العالمات للطالب اعتباراً من
الصف السادس  .إن العالمات وسيلة إليضاح كيف تسير أمور
طفلك في المدرسة  .في هذا الكتيب يمكنك معرفة المزيد عن
موضوع العالمات .
سيتم اعتباراً من الفصل الدراسي الخريفي  2012وضع العالمات الفصلية للتالميذ اعتباراً من الصف السادس
في المدرسة اإلبتدائية  ،و العالمات الفصلية وسيلة لتقييم المعارف و المعاومات لدى طفلك حتى تاريخ وضع
العالمات  .فيما يتعلق بإختيار اللغة األحنبية (على سبيل المثال اللغة الف رنسية  ،اللغة األلمانية أو اللغة
اإلسبانية) فيحصل ابنكم على العالمات فيها اعتباراً من الصف السابع .
يتم وضع العالمات للطالب اعتباراً من الصفوف  6الى  . 9إن العالمات األخيرة التي يحصل عليها ابنكم في
الفصل الدراسي الربيعي للصف التاسع هي العالمات النهائية التي سيقوم ابنكم على أساسها بالتقدم للدراسة
في المدرسة الثانوية .
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المعلومات الواضحة تخفف من احتمال سوء الفهم
سيحصل جميع الطالب على معلومات توضيحية حول األهداف و المعارف المطلوبة عند البدء في تدريس كل
مادة و كذلك خالل التدريس  .يجب على المدرس أن يقوم بتقديم شرح حول كيفية سير األمور بالنسبة إلبنكم
في المدرسة  ،و كذلك بتقديم شرح حول األسس التي سيتم استناداً اليها وضع العالمات .
إن العالمات وسيلة إلظهار مدى معادلة مستوى معارف ابنكم للمستوى للمطلوب  .تعطي العالمات كذلك
اشارة حول فيما اذا كان ابنكم بحاجة لدعم حتى يصل الى المستوى المطلوب للحصول على الحد األدنى
لعالمات النجاح  .يمكن كذلك لمحادثات تطور التالميذ و ب رامج التطور الفردي للتالميذ أن تقدم تفاصيل حول
كيفية سير األمور بالنسبة إلبنكم في المدرسة .
أنتم و ابنكم لديكم الحق في الحصول على معلومات حول أسباب العالمة التي حصل عليها ابنكم في مادة
معينة  ،و ذلك من المدرس الذي قرر هذه العالمة .
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سلم العالمات
في المدرسة اإلبتدائية يوجد سلم عالمات ذو ستة درجات
 A :و  Bو  Cو  Dو  Eو  . Fإن  Aهي أعلى عالمة
ممكنة و  Eهي أدنى عالمة للنجاح  ،أما درجة  Fفليست
عالمة نجاح  .يجب أن يتم وضع العالمة على أساس
كل درجات سلم العالمات  .إن هذا األمر يعني أن ابنكم
لديه امكانية الحصول على درجة  Aاعتباراً من الصف
السادس .
اذا كانت امكانية وضع العالمات أم راً متعذراً بسبب نسبة
الغياب الم رتفع إلبنكم عن المدرسة فيجب عندها وضع
اشارة خطية بذلك .

الغياب
إن ولي األمر هو المسؤول األول فيما يتعلق بحضور
الطالب للمشاركة في العمل المدرسي  .اذا كان لدى ابنكم
غياب من دون اذن من المدرس أو من مدير المدرسة
فيدعى هذا الغياب عندها غياب ا ً غير مبرر  .اذا كان لدى
ابنكم غياب غير مبرر فيحق لكم كأولياء أمور معرفة
ذلك في نفس اليوم  .يتم تسجيل الغياب غير المبرر مع
عالمات الفصل الدراسي .
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اإلمتحان الرسمي
كان قد سبق لطفلك تأدية امتحان رسمي عندما كان في الصف الثالث  .في الصف السادس يتم اج راء اإلمتحان
في اللغة اإلنكليزية و الرياضيات و اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية و في مادة اإلجتماعيات و في
مادة العلوم  .يدخل ضمن نطاق اإلجتماعيات م واد الجغ رافيا و التاريخ و الديانة و علم اإلجتماع  ،أما ضمن
نطاق العلوم فتدخل مادة العلوم الطبيعية و مادتي الفيزياء و الكيمياء .
إن اإلمتحان الرسمي يساعد المدرس على تقييم المستوى المعلوماتي لطفلك  ،و هو كذلك وسيلة مساعدة
للمدرس يتمكن من خاللها من وضع العالمات المناسبة .

العالمات في المدارس الخاصة
اليتم وضع أية عالمات في المدارس الخاصة إال إذا كنت أنت ترغب بذلك أو كان طفلك يرغب بذلك  .إن هذا
األمر ال ينطبق على مدارس التدريب التي ال يتم تسجيل أية عالمات فيها  .يتضمن سلم العالمات خمسة
درجات  A :و  Bو  Cو  Dو  . Eإذا لم يبلغ ابنكم المستوى المطلوب للحصول على درجة  Eفال يتم عندها
تسجيل أية عالمة .
إن اشارة الشطب ال تستخدم في المدرسة الخاصة  ،إال أن الغياب غير المبرر يجب أن يكون موجوداً و مسج الً
مع عالمات نتيجة الفصل الدراسي  .في المدرسة الخاصة ال توجد أية امتحانات رسمية .
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