
الطوعية في مدرسة اورتن بيرغ   مل معلومات موجزة عن عروض اليوم الكا       

 التسجيل ل واحدة او اكثر من عروضنا  طوعية.                                                             

                                  .  2022تموز   8حتى من قبل الوالدين ممكن  ة القادمةالتسجيل للسن

                                            . كامل من هو مسجل عليه أن يداوم على األقل فصل دراسي

 ايق اف  التسجيل أو التبديل الى عرض آخر ممكن  فقط   عند التبديل الى الفصل  الدراسي الثاني أي         

                                                                                                .نهاية كانون الثاني 

                                    . من لديه حصص دراسية بعد الظهر,اليمكنه االشتراك في العروض  

                                                      . مواعيد العروض سيتم اعالنها في بداية العام الدراسي الجديد 

                                        جميع العروض تبدأ في االسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد.    

 دعم الوظائف المنزلية ووقت التمرين تبدأ في  االسبوع الثاني  من بداية العام الجديد   .                   

االب المدرسة  بع طالب  البيترويونغ  في  المسجلين  هتدائية  في  التسجيل  أيضآ  يمكنهم  الظهر  ذه  د 

                                                                                                  .العروض 

طالب المدرسة االبتدائية يمكنهم التسجيل  فقط   في عرضين . بال نسبة للكورال يمكنهم زيارته  بشكل  

                                                                                                      اضافي. 

عرض    اختيار  االبتدائية  المرحلة  لطالب  يمكن  العروض  أحد  تبدأ  لم  حال  في 

                                                                                                          بديل.        

اء في  بقفي وقت االنتظار ترك حرم المدرسة .عليهم االلتزام بال  [7-6- 5]اليمكن لطالب الصفوف 

 13:30[ وفيمابعد في رعاية استراحة بعد الظهر ]13:30حتى    12:15رعاية استراحة الظهر ]

                                    .      130[ في الغرفة  14:45_ في يوم كرة القدم حتى  14:15حتى  

مادية    يترتب على االشتراك في دعم الوظائف المنزلية ووقت التمرين ودروس التقوية تكاليف

                              % ممكن[.         50ة يورو لكل فصل دراسي ]التخفيض بنسب 20بقدر 

  وجبة الغداء                                                                                                   

الساعة   من  الجمعة  حتى  االثنين  من  المدرسة  ]مطعم[  كافيتريا  ل  الدوام  حتى    12:45ساعات 

13:30              .                                                                                        

                                             قائمة الطعام موجودة في الصفحة االلكترونية للمدرسة.       

                                          الرجاء التسجيل للطعام قبل يوم واحد على األقل سلفآ.           

 الدفع يتم عن طريق نظام الرقائق ]جيبس[ من دون أوراق مالية                                         

                            يورو لكل وجبة غداء[.         2,7]  يورو  27رقائق يجب دفع مبلغ    10لكل  

                                                             السعر يمكن أن يزداد خالل السنة.             

                                19.09.2022بعد عطلة الصيف يكوم مطعم المدرسة مفتوحآ ابتداء من  



 أوقات العروض                                                                                               

                        .           15:45وحتى    13:30تجري عروضنا الطوعية عادة في التوقيت بين  

          [.   16:30العالم    تقريبآ ،الطبخ حول  16:15]كرة القدم لطالب المرحلة المتوسطة الساعة  

]قبل ذلك دعم الوظائف المنزلية ووقت التمرين لطالب    14:20أ دائمآ الساعة  عروض فريقنا تبد 

                                                                     المرحة المتوسطة[.                     

 عروضنا   هي:                                                                                            

                                                     [.        7_6_5رعاية الطالب بعد الظهر للصفوف ]

  13:30[من االثنين للجمعة من الساعة  7_6_5م الوظائف المنزلية ووقت التمرين للصفوف]دع

              .                            .التسجيل يكون على األقل ل يومين في االسبوع   14:15حتى  

                                               [.            10_7دروس التقوية للغة االنكليزية للصفوف ]

                                               [.              10_7دروس التقوية للرياضيات للصفوف ]

                                                     [.                        2_1الحركة ممتعة للصفوف ]

                                                           [.        2_1ساعة األساطير ]الحكايا[للصفوف]

[                                                                                 4_1الكورال للصفوف ]  

                                                                      [.          4_ 1رياضة الكرة للصفوف]

                                            [.         4_1اعادة التدوير_من القديم اعمل جديد للصفوف]

[.                                                                                    4_2السيرك للصفوف]  

                                                                                [.   4_3كرة القدم للصفوف]

                                                             [.                     4_3الكومبيوتر للصفوف]

                                                           [.           7_3اللغة العربية للمبتدئين للصفوف]

                                                                  [.      7_3عرض اللغة العربية للصفوف]

 الطبخ حول العالم  للفصل الدراسي األول للصفوف ]6_ 10[.                                            

                                      [.                  5_3للفصل الدراسي الثاني للصفوف]     

                                             [.                                     10_3الخياطة وأكثرللصفوف ]

                                                     [.       7_5الكومبيوتر لطالب المرحلة المتوسطة للصفوف]

                                                              [.                          7_5كرة الريشة للصفوف ]

                                                                  [.             7_5التدريب على التركيز للصفوف]

                                                                          [.                8_5الصناعات للصفوف ]



                                                      [.       10_5كرة القدم لطالب المرحلة المتوسطة للصفوف]

                                                       [.                          10_5كرة القدم للفتيات للصفوف] 

                                                          [.                  10_5فن الرسوم المتحركة للصفوف]

                                                              [.                           10_5مبدع اآلن للصفوف]

                                                                             [.                    10-8الفن للصفوف]

                                                                 [.       10_7فرقة آالت النفخ الموسيقية للصفوف]

                             

               

 

      

                       

                      

    

                           

 


