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 Garmisch-Partenkirchenمرحبًا بكم في مدرسة 

 االبتدائية، بورغرين

 أنت اآلن تلميذ في المدرسة، وقطعًا هناك العديد من األشياء الجديدة عليك.

ليسهل عليك بدايتك ويقدم لك نصائح قيمة في رحلتك عبر المدرسة  Starter-ABCلذا فقد ُصمم 

 االبتدائية.

 نحن سعداء بوجودك ونتمنى لك بداية موفقة معنا!

 

 ! ن مي   اآلباء واألمهات المحتر

اآلن سيذهب طفلكم إىل المدرسة. وهناك سيسلك العديد من المسارات الجديدة ويتعرف عىل أماكن جديدة، وسوف 

ن الجدد.  ا العديد من البالغي 
ً
ن وعادات يومية جديدة وغت  معروفة بالنسبة له، وسوف يقابل أيض  يعتاد عىل روتي 

 إنها خطوة مهمة لطفلك! وسوف يقابلها بالفضول والحماس وعدم الثقة أو ربما بالخوف. 

ي القيام بهذه الخطوة وجعل بدايته هذه أكتر ُيرًسا وسهولة. 
ي مرافقة طفلك فن

 وبصفتنا عائلته المدرسية فإننا نرغب فن

ي البداية. وبصفتك أب أو أم، 
جى منكم تقديم الدعم لطفلكم، وباألخص فن إليه  فإنك تمنح طفلك األمان الذي يحتاجفت 

ي بعض األحيان مواقف غت  متوقعة من شأنها أن تطيل زمن التأقلم وتعيقه. لذا فإننا نطلب 
ي البداية. فقد تحدث فن

فن

. فقد يتعب طفلك  ي األسابيع القليلة األوىل حتر ُيمكننا الوصول إليك خالل وقٍت قصت 
منك ضبط حياتك اليومية فن

ة. لكن ال تقلق بهذا الشأن، ألن طفلك سوف يتمكن من إكمال  برسعة أكتى  مما اعتدت عليه بسبب االنطباعات الكثت 

 العديد من مهام التطور خالل هذا الوقت. 

ة تاقلم سعيدة وناجحة ونتطلع بالفعل لقضاء بعض الوقت مع طفلك!   نتمتن لطفلك ولك فتر
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 االستعراض السنوي لعامنا الدراسي

 

سبتمبر
الخدمة الدينية المدرسية

اجتماع اآلباء. 1

أكتوبر
يوم المشي للمدرسة بأكملها

أسبوع المتحف
ي للصف الدراس" لالنتقال"اجتماع اآلباء 

الرابع
انطالق مدرسة مرور الشباب للصف 

الدراسي الرابع
إجازة الخريف

نوفمبر
اجتماع اآلباء

ديسمبر
"نيكوالوس"بابا نويل 

أسبوع المشروع
سوق عيد الميالد

زيارة إلى مسرحيات 
Weihnachtsmärchen" أساطير عيد

U1في مسرح " الميالد
Mohrenplatzالتزحلق على الجليد في 

الخدمة الدينية المدرسية
عطلة عيد الميالد

يناير
بتدائيةمسابقة القفز على الجليد للمدرسة اال

تقرير مؤقت للصف الدراسي الرابع
اجتماع اآلباء لاللتحاق بالمدارس

مقابالت تطوير التعلم

فبراير
اليوم الرياضي الشتوي المشترك
احتفالية الكرنفال في المدرسة

تقرير نصف العام
عطالت الكرنفال

مارس
االلتحاق بالمدرسة

"يةأسبوع السينما المدرس"زيارة مشتركة لـ
عطلة عيد الفصح

أبريل
األعمال التوجيهية للصف الثاني
اختبار المقارنة للصف الثالث

مايو
شهادة النقل للصف الدراسي الرابع

عيد العنصرة

يونيو
المهرجان الرياضي

يوليو
اليوم الرياضي الصيفي
يوم المشي الجماعي

/الخدمة الدينية المدرسية
تقرير نهاية العام
العطلة الصيفية

أغسطس
العطلة الصيفية
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 المدرسة االبتدائية البافارية

 مع التحاقه بالمدرسة االبتدائية، تبدأ مرحلة جديدة من حياة الطفل، حيث يُستبدل التعلم المرح بالتعلم المنهجي.

 وتتضمن المهمة التعليمية للمدرسة االبتدائية ما يلي:

 اكتساب المعرفة .1

 تنمية شخصيتك .2

 تعزيز السلوك االجتماعي .3

 يةاكتساب القيم األساس .4

 تعزيز النشاط الذاتي واالستقاللية .5

 تعزيز الحافز والرغبة في األداء .6

 الثقة في قدراتك الخاصة .7

 

االلتحاق بالمدارس االبتدائية إلزامي، ويشمل الصفوف من الصف األول إلى الرابع، وهو أول مدرسة يلتحق بها جميع 

 الرياضيات والموسيقى ويطورون فهًما أوليًا لألسلوب المنهجي.األطفال. حيث يكتسبون مهارات اللغة المكتوبة وأساسيات 

 

 جدول الحصص

الصف  . 1 المادة
 الدراسي 

الصف  . 2
 الدراسي 

الصف  . 3
 الدراسي 

الصف  . 4
 الدراسي 

 6 6   اللغة األلمانية

 5 5  درس أساسي  الرياضيات

لية والدروس  ن الدروس المتن
المتخصصة "العلمية أو 

 األدبية"

  3 4 

 1 1   الفنون

 2 2 16 16 الموسيقر 

 3 3 3 2 الرياضات

 3 3 2 2 الدين / األخالق

ية ن  2 2 -- -- اللغة اإلنجلت 

 2 2 2 1 الحرف اليدوية والتصميم

 1 1 1 2 الدعم المرن

 29 28 24 23 اإلجمالي 
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 حصة

مية التعلم في أشكال تنظيتشمل دروس المدرسة االبتدائية، وخاصة في الصف األول الكثير من عناصر المرح. حيث يتم 

 متغيرة:

 دروس الصف 

 العمل في مجموعات 

 العمل مع شريك أو العمل المنفرد 

أفضل شيء هي العالقة المتوازنة بين وحدات الدروس التي يتحكم بها المعلم وما يسمى بمراحل التدريس المفتوحة، والتي 

 يحددها األطفال أنفسهم. 

الصف بتدريس جزء كبير من المواد بقدر اإلمكان وعلى األقل الدروس األساسية أو في المدرسة االبتدائية، يقوم قائد 

المواد الرئيسية. وهو ما يلبي حاجة األطفال في سن المدرسة االبتدائية إلى وجود مقدم رعاية دائم ويتيح تلبية متطلبات 

 التعلم لألطفال بشكل فردي. 

صل الدراسي لمدة عامين دراسيين، وفي العام الثالث يستقبل األطفال قائًدا وكقاعدة عامة، يقوم المعلم بالتدريس لنفس الف

 جديًدا للفصل. 

 

 الدرجات

تُستخدم تقييمات األداء في المدارس االبتدائية إلثبات المهارات التي اكتسبها األطفال بالفعل، هذا من جهة. أما بالنسبة 

 للخطوات التالية في عملية التعلم ولتقديم المشورة لآلباء واألمهات.للمعلم، فهي تعد عالوة على ذلك أساًسا لتخطيط 

ويتم تقديم سجالت اآلداء الكتابي والشفوي والعملي، الناتجة عن عملية التدريس المباشرة وفقًا للمادة الدراسية، وذلك على 

 فترات منتظمة.

عوبة، وترجيح سجالت األداء على متطلبات الدرجة ويعتمد نوع تقييم األداء، وعدد سجالت األداء، ونطاقه، ومستوى الص

 المعنية، وتقع مسئوليته على عاتق المعلم.

  

 الشهادة

ال يتم إعطاء درجات في شهادة الصف األول، ويتم وصف السلوك االجتماعي والتعلم والعمل واألداء في كل مادة على 

 حده.

درجات الرقمية. وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن الشهادات تقييًما بدًءا من شهادة الصف الثاني، يتم عالوة على ذلك عرض ال

 للسلوك االجتماعي، فضاًل عن سلوك التعلم وسلوك العمل.
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 مقابالت تطوير التعلم

 بمقابلة موثقة حول تطوير التعلم.  3إلى  1، تم استبدال شهادة نصف العام في الصفوف من 2014/15منذ العام الدراسي 

وتُعقد المقابلة في شهر يناير أو فبراير ويشارك فيها مدرس الفصل واألوصياء القانونيون واألطفال. ويمكن في هذه 

المقابلة توضيح حاالت سوء الفهم وااللتباس. ويتم تناول نقاط القوة والضعف في تطور التعلم ومناقشتها بشكل مشترك 

 وبحث فرص التمويل في المستقبل القريب. 

اتفاقيات محددة األهداف ومالئمة لألطفال من  3إلى  1دقيقة. وفي النهاية، يتم إبرام عدد  30أال تتجاوز المقابلة ويجب 

 أجل العمل المشترك على تحسين التعلم في المستقبل.
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 الشمول

ع األطفال. وهي مكان يعد التعليم الشامل مهمة لجميع المدارس. والمدرسة االبتدائية هي المدرسة األولى والمشتركة لجمي

 مشترك لتعليم األطفال ذوي المواهب واالهتمامات المختلفة وكذلك من أصحاب احتياجات التعلم والدعم الفردية. 

 لذا فإن مدرسة بورغرين االبتدائية تضع في اعتبارها هذا التنوع وتنفذ تدابير مختلفة للشمول والتعاون:
 يجد وتيرة التعلم المناسبة له. من المهم أال يشعر أي طفل باإلرهاق وأن

لذا فإن شعار الشمول بسيط للغاية: ال يمكن استبعاد أي طفل ألي سبب من األسباب. يجب توفير الظروف حتى يتمكن 

 جميع األطفال من المشاركة في جميع العروض.

فالهدف من الشمول هو التعلم المشترك والمشاركة في صياغة الحياة المدرسية لألطفال الطبيعيين أو ذوي االحتياجات 

 التعليمية الخاصة. 
 لذا فإن الشمول يعني الكثير! فلو كنا جميعًا متشابهين، لكان ذلك ممالً. 

 ولكن تفرد كل إنسان وتميزه يجعل الحياة مثيرة!

 

 الفصول العادية  شمول األطفال في

يتم تعليم األطفال الذين ليس لديهم احتياجات تعليمية خاصة معًا ويتم دعمهم بشكل فردي وفقًا لمواهبهم الشخصية.  تدعم 

( األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مرة واحدة Farchant Support)خدمة التعليم الخاص المتنقل لمركز  MSDخدمة 

لك، يتلقى بعض األطفال الدعم بشكل فردي من خالل اإلرشاد المدرسي، وذلك في مجاالت في األسبوع. باإلضافة إلى ذ

 ممارسة الحياة والتنقل وكذلك في المجال االجتماعي والعاطفي أثناء التعامل مع اليوم الدراسي. 

 

 صف الشريك

ن مع أحد فصول مركز الدعم ، أصبحت هناك حياة مدرسية مشتركة وتعلم مشترك بالتعاو 2016/17منذ العام الدراسي 

Farchant  .في موقع مدرسة بورغرين المشترك 
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 القواعد الذهبية األربعة لمدرسة بورغرين االبتدائية

كلنا نريد أن نشعر بالترحيب والحفاوة والتقدير في المدرسة. نحن نساهم جميعًا في التعايش السلمي كجزء من مسئوليتنا 

 لى القواعد التي تنظم التعايش وأقررناها في مجلس المدرسة:المشتركة. لذلك فقد اتفقنا ع

 البيئة المريحة تجعل التعايش أسهل .1

 يحق للطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات أن يُعاملوا بإنصاف واحترام!
 لكل شخص الحق في البقاء بصحة جيدة دون أن يتعرض ألذى بدني / عقلي!

 .ال إهانات، ال حرمان من العمل، إلخ 
 .ال ضرب و ال إذالل وما إلى ذلك 

 

 نتعلم بسهولة أكبر إذا لم نزعج بعضنا البعض داخل الفصل .2

 لجميع الطالب الحق في التعلم دون إزعاج! لجميع المعلمين الحق في التدريس دون إزعاج!
 قواعد المحادثة والصفوف 
  العمل، وااللتزام بالمواعيد، وما إلى يتأكد الجميع من أنهم مستعدون جيًدا للصف )الواجبات المنزلية، ومواد

 ذلك(

 

 كلنا نريد االسترخاء أثناء فترة الراحة .3

 لكل فرد الحق في أن تظل ممتلكاته سليمة دون أي تلف.
 ال ضرر للممتلكات 

 

 نريد أن نشعر بالراحة في مدرستنا .4

 .ال تلطيخ، ال تخريب إلخ 

 

 دل.نحاول حل المشاكل معا. الفصول الصغيرة تشجع على التبا
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 اللوازم المدرسية

 إليك ما تحتاجه في حقيبتك كل يوم:

 

 مقلمة كاملة بها

 أقالم رصاص حادة 

 براية 

 مقص وغراء 

 ممحاة 

 أقالم ملونة 

 )قلم حبر وربما ممحاة حبر )من الصف الثاني 

 

 دفتر الواجبات المنزلية

 مجلد الواجبات المنزلية

 وجبة خفيفة وزجاجة ماء

 

 

،اآلباء واألمهات  ن مي   المحتر

ء، اكتمال الحقيبة أو اللوازم المدرسية الخاصة بأطفالكم. فهم ال يزالون بحاجة إىل  ي
يرجى االنتباه إىل النظافة، وقبل كل س 

 دعمكم. فالمهم بالنسبة لك هو المهم بالنسبة لطفلك. 

ك.  ي المدرسة من أجل العمل المشتر
 نحن بحاجة إىل هذه المواد كل يوم فن
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 المنزليةالواجبات 

 نحن نؤدي الواجبات المنزلية كل يوم!

 يجب عليك كتابة واجباتك المدرسية بعناية في نهاية اليوم الدراسي. 

 

 

 اآلباء واألمهات المحترمين!

 الواجب المنزلي هو استمرار/ تعميق للدرس. لذلك من المهم أن تتأكد من أن طفلك يقوم بواجباته المنزلية بشكل موثوق.

 تحقق دائًما من الواجبات المنزلية للتأكد من اتمامها. 

لسوء الحظ، تكون الواجبات المنزلية أحيانًا ضحية لضعف الذاكرة. وحتى ال يحدث هذا، يملك طفلك دفتر الواجبات 

ن يالمنزلية. يرجى التحقق مما إذا كان طفلك يستخدم الدفتر بانتظام ويسجل كل شيء بعناية وبشكل صحيح. يتم تدو

 الواجبات المنزلية دائًما في دفتر الواجبات المنزلية.

سنقوم أيًضا بإبالغك بصفة دورية بما إذا كان هناك نقص في الواجبات المنزلية، حتى يشعر الطفل بأن البيت والمدرسة 

 يعمالن معًا.

 غرق الكثير من الوقت.يرجى إبالغ المعلم إذا كان طفلك يعاني غالبًا من مشاكل في حل الواجبات بنفسه أو يست

إذا كان طفلك، في الحاالت االستثنائية، غير قادر على إكمال واجباته المنزلية، يرجى إخطارنا بذلك كتابيًا في اليوم التالي 

 في كتيب الواجب المنزلي وتأكيد الكتابة بتوقيعك. ومن ثم يجب تعويض الواجبات التي لم تؤدى في اليوم التالي.

جبات المنزلية أيًضا كدفتر اتصال. حيث يتم فيه تدوين المعلومات الشخصية والمدرسية عن طفلك. وللتأكد يعتبر دفتر الوا

 من تلقيك للرسائل المهمة، نطلب منك تزيينها بتوقيعك في كتيب الواجبات المنزلية.
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 ماذا تفعل في حالة المرض أو الغياب؟

فمن األفضل أن تبقى في المنزل. وبهذا تتعافى مرة أخرى إذا لم تكن على ما يرام وكنت مريًضا بالفعل، 

وال تصيب أي شخص بالعدوى دون داع. وسيحضر زميلك إليك واجبك المنزلي وكل ما قمنا به في 

 المدرسة في ذلك اليوم!

 

 اآلباء واألمهات المحترمين!

 يرجى إعالمنا إذا كان طفلك يعاني من حساسية أو تحسس من أطعمة معينة.

 مرض طفلك أثناء الدرس، فسوف نتصل بك على الفور.إذا 

 في المدرسة، ال يُسمح للمعلمين بإعطاء الدواء ما لم يكن هناك تعليمات مكتوبة من الطبيب.

 إذا كان طفلك مريضا، يرجى االتصال بالمكتب في أقرب وقت ممكن واإلبالغ عن مرض طفلك. 

 م، فيجب تقديم شهادة طبية في اليوم الذي يعود فيه طفلك إلى المدرسة.في حالة الغياب المرضي لمدة تزيد عن ثالثة أيا

 يجب تقديم االعتذارات والشهادات الطبية لقائد الصف.

 الرجاء المساعدة من خالل تقديم االعتذارات بصورة جدية وفي الوقت المناسب حتى ال تضيع وقت الدرس الثمين.

 فاءات المدرسية والموافقة عليها. إدارة المدرسة فقط هي المختصة بإصدار اإلع

 يرجى التقدم بمثل هذه الطلبات في الوقت المناسب وفي صورة كتابية ولألسباب الوجيهة فقط!

 يمكن أيًضا العثور على نموذج الطلب ونموذج االعتذار على صفحتنا الرئيسية تحت تبويب "التنزيالت".
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 المشاكل

 مشاكل؟ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان لديك أي 

 في بعض األحيان ال تسير المدرسة بالطريقة التي تريدها. 

 ومن ثم يكون من المهم أن تعرف بمن يمكنك االتصال:

اتصل بقائد صفك أو العمل االجتماعي  مشاكل مع زمالء الدراسة:

 للشباب في المدرسة!

 اتصل بوالديك!  مشاكل مع المعلمة:

بقائد صفك أو العمل االجتماعي اتصل  مشاكل في الطريق إلى المدرسة:

 للشباب في المدرسة!

 اتصل بمشرف الراحة! مشاكل أثناء الراحة:

 اتصل بقائد صفك! مشاكل في الواجبات المنزلية:

 اآلباء واألمهات المحترمين!

 نود المشاركة بانتظام في فعاليات اآلباء.

هي أن يتمكن طفلك من حل هذه المشكلة بنفسه. وفي  قد يحدث أن يعاني طفلك من مشكلة تتعلق بالمدرسة. وأفضل طريقة

 بعض األحيان يحتاج طالبنا إلى المساعدة. لذا فمن المهم أيًضا أن تعرف من يمكنك االتصال به.

 تحدث مع الشخص المعني

 مقابلة مع قائد الفصل: سيساعدك أو يخبرك بأفضل من يمكنك االتصال به.

 Wörleي المدرسة، السيد مقابلة مع العمل االجتماعي للشباب ف

 مقابلة إدارة المدرسة

ال تُجرى مقابالت اآلباء قبل بدء الدرس، بينما نستعد للدرس. إذا كنت ترغب في إجراء مقابلة، فنحن نطلب منك التسجيل 

 مقدًما حتى تخصص وقتًا ألجلك.
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 JaS -العمل االجتماعي للشباب في المدارس 

االبتدائية الدعم للمشكالت الشخصية والمدرسية والمنزلية. يساعد  Burgrainيوفر العمل االجتماعي للشباب في مدرسة 

العمل االجتماعي للشباب على تعزيز المهارات االجتماعية والعاطفية لألطفال ويرافق عمليات االندماج والهجرة 

 والشمول. 

 

 ما الهدف؟ 

يهدف العمل االجتماعي للشباب في المدارس إلى دعم الطالب والطالبات المحرومين اجتماعيًا والذين يعانون من إعاقات 

فردية في تطويرهم شخصيتهم. وهذا من شأنه أن يتيح فرصهم في المشاركة واالندماج المستقل والمسؤول في الحياة 

 المدرسية.  

 

 (؟ JaSماعي للشباب في المدرسة )ما هو العرض المحدد من العمل االجت

يتوسط العمل االجتماعي للشباب في النزاعات بين زمالء الدراسة أو مع المعلمين ويقدم الدعم في حاالت األزمات. يتم 

تناول ومعالجة العروض الوقائية وموضوعات مثل البلطجة والعنف والتفاعل االجتماعي من خالل العمل االجتماعي 

( أيًضا كجهة اتصال لآلباء، على سبيل المثال في JaSامج العمل االجتماعي للشباب في المدرسة )للشباب. يعمل برن

 موضوعات مثل الخوف من المدرسة، ورفض الذهاب إلى المدرسة، ولكن أيًضا في حالة النزاعات أو األزمات المنزلية.  

 

 كيف تتم النصيحة؟ 

( ويمكن تنفيذها في سياقات مختلفة JaSالجتماعي للشباب في المدرسة )يعد تقديم المشورة للطالب أهم واجبات العمل ا

 مثل االستشارة الفردية والعمل الجماعي ومحادثات األزمات وتسوية النزاعات ومقابالت اآلباء. 

  

 بنيامين وورل   ... العمل االجتماعي للشباب في المدرسة  
  أخصائي اجتماعي )بكالوريوس(

  Burgfeldstraße 27     وطوعي ومجاني... سهل الوصول 

  GAP، Burgrain 82467       ... في موقع المدرسة و 

  0 88 910/21-3920الهاتف:         ... يخضع للسرية 

                jugendsozialarbeit@grundschule-burgrain.de 
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 مجلس اآلباء االستشاري

 يساهم مجلس اآلباء االستشاري في مدرستنا في نجاح الحياة المدرسية. 

ينعقد المجلس االستشاري المخصص ألولياء األمور عدة مرات في السنة الجتماعات مجلس الآلباء االستشاري وينظم 

 بنشاط فعاليات المدرسة.

 التصرف بمفردك في إحدى المسائل.ويمكنك االتصال باألعضاء في أي وقت إذا شعرت أنه لم يعد بإمكانك 

 

 

 المتحدث/ المتحدثة الرسمي للصف نيابة عن اآلباء

في بداية العام الدراسي ، يتم دائًما اختيار المتحدثين الرسميين للصفوف نيابة عن أولياء أمور في أول جلسة لمجلس آباء. 

وستكون مهمتك التوسط بين اآلباء واألمهات في  سيكون من اللطيف حقًا إذا كنت مهتًما بهذا المنصب وتقدمت للترشح. 

 الصف ومجلس اآلباء االستشاري أو قائد الصف.

قط تحتاج ف -بالطبع، سيحاول قائد الصف دائًما إعفائك من العمل بأكبر قدر ممكن، بحيث تكون جهودك محدودة جًدا. إذن 

 إلى الشجاعة!

 يمكن أن تكون مشاركة الوالدين ممتعة للغاية!
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 لتجمعا

 خالل السنة الدراسية، ستسمع غالبًا هذه الجملة من معلميك:

 "يرجى إحضاره في الحصة القادمة!"

ويمكن أن يتعلق األمر بتعلم باختبارات أهداف التعلم التي كان يجب أن توقعها في المنزل أو رسائل 

 لوالديك أو مبالغ مالية.

 لتاريخ الذي حدده معلمك.من المهم حقًا أن تحضر كل هذه األشياء تامة في ا

 

 

 اآلباء واألمهات المحترمين!

لسوء الحظ، فإن عملية جمع الواجبات المدرسية واإلشعارات وإرجاع اإلخطارات والمبالغ المالية يقتطع الكثير من وقت 

 التدريس الثمين.

 أقرب وقت ممكن.لذلك نود أن نطلب مساعدتك: امنح طفلك األوراق الموقعة وأي مبالغ مالية للمدرسة في 

 تحدث إلى طفلك حول أهمية القيام بهذه األشياء بجدية وأن الفصل بأكمله سيستفيد من االستجابة في الوقت المناسب.
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 فريق المدرسة وأرقام الهاتف الهامة

ينا روموند، القائم بأعمال إدارة  إدارة المدرسة فت 
 المدرسة

 التمثيل: تانيا كناب، معلمة

 باالتفاق المسبقالمواعيد 
 التسجيل عن طريق السكرتارية

وبل، موظفة إدارية السكرتارية   :  التوافر كاترين ستر
 : ن  صباًحا 11:00إىل  7:30    اإلثني 
 مساءً  12:15إىل  9:00  الثالثاء: 

 11:45إىل  7:30     يوم الجمعة: 
 صباًحا

 
  910/08821 3900الهاتف: 

 التسجيل عن طريق السكرتارية معلمة استشاريةأنجا أناكر،  االستشارات المدرسية
   

يرجى االستفسار عن ساعات العمل   المعلمون
 لدى السكرتارية

ينا روموند، القائم بأعمال إدارة  1الصف  فت 
 إدارة المدرسة

 

  تانيا كناب، معلمة 2الصف 
ن بايرل، معلمة 3الصف    سابي 
يجر، معلمة 4الصف    آنا حامل بروننتر

     
  مونيكا شوبر، معلمة متخصصة اقتصاد وجغرافية

     
/ كاثوليكي  ي

يجر دين رومانن   آنا حامل بروننتر
  فلوريان براكر، القس دين إنجيىلي 

     
  زيلكا آيش، معلمة االحتياطي الجوال
ج، معلمة معلمة احتياطية   نينا ليمتى
، معلمة معلمة احتياطية ن   ناتاىلي أونهولتر

  بريت أ.روشنباخ، معلمة احتياطيةمعلمة 

 

 

  أرقام الهاتف المهمة

 111 116  هاتف األطفال والشباب 110  مكالمة الشرطة / الطوارئ
مساعدة األطفال والشباب  112  خدمة اإلطفاء واإلنقاذ

 واألسرة
 943 48 40 

 
نداء طوارئ السموم في 

 بافاريا
 089/ 19240   
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ن االبتدائية، بورغرين.  -الناش  هو مدرسة غارميش  شي   بارتنكت 

 ال نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى. 

 2020آخر تحديث: يوليو 

 

 بدعم ودي من

  
  


