أكروري

في مدينة أكروري توجد سبعة مدارس إبتدائية للتالميذ ما بين  6و 16سنة.باإلضافة إلى مدارس ابتدائية بجزيرتي
هريساي وكريمساي ومدرسة خاصة بالتالميذ دوي الصعوبات السلوكية.
َ
أغلبية التالميذ يذهبون الى المدارس القريبة من محل إقامتهم.
غالبا يكون ما بين  18و 25تلمي ذ بالقسم حيت يوجد معلم مسؤول على القسم لكن اذا كان تالميذ القسم متعددو الثقافات أو
في حاجة لمساعدة خاصة يكون بالقسم المعلم المساعد

المرض ورخصة الغياب
إذا كان التلميذ مريض يجب إخبار المدرسة صباح كل يوم بالهاتف أو البريد اإلليكتروني .
إذا أراد التلميذ رخصة غياب يجب طلب ذلك من المعلم .وإذا كانت رخصة الغياب تفوق ثالثة أيام يتم ذلك عبر طلب
مكتوب لمدير المدرسة .

) (MENTORمانتور
مانتور هو موقع يستعمله المعلمون للتواصل مع اآلباء واألسر.أغلبية المعلمين يكتبون رسائل لآلباء كل أسبوع .كما
يسجلون على موقع مانتور غياب التالميذ وتأخرهم ،ومالحضات عن سلوكهم.
كاتبة المدرسة تساعد الآلباء للدخول على موقع مانتور .يجب التوفر على رقم الهوية والبريد اإلليكتروني

قاعة األكل
كل المدارس توفر وجبة الغداء للتالميذ.أأفضل للتالميذ تناول وجبة الغداء دائما.ثمن الوجبة  427كرونة.الخضر والفواكه
تكون دائما مع األكل أتناء الغداء.
في الصباح يمكن شراء الحليب والفواكه أتناء الوجبة الخفيفة (الساعة  )9:30وأغلبية التالميذ يكون معهم سندوتشات
وفواكه وخضر
المعلمون يشجعون التالميذ على شرب الماء أو الحليب.
قبل أن تبدأ المدرسة في الصباح يمكن للتالميذ تناول وجية الحساء مجانا.

يمنع منعا كليا إحضار الحلويات والمشروبات الغازية الى المدرسة.
مدينة أكروري تدفع ثمن الوجبات المدرسية لألطفالكم من فبراير إلى ديسمبر .2016
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أوقات الفراغ
التالميذ من الصف األول إلى الرابع لهم الخيار لإلستفادة من أوقات الفراغ بعد انتهاء وقت التدريس وإلى الساعة .16
صغار التالميذ هم األكتر عددا في هذه المجموعة.التالميذ يستفيدون من وجبة أكل الساعة .15
يوجد التخفيض العائلي ألوقات الفراغ ،الطفل األول يدفع الثمن كامال والطفل التاني يحصل على  %30تخفيض .ثمن
الساعة  357كرونة والحد األدنى هو  20ساعة في الشهر .يمكن لآلباء التقدم بطلب ألوقات الفراغ مرتين في األسبوع إذا
رغبو في ذلك.

مدينة أكروري تدفع فاتورة أوقات الفراغ من فبراير إلى ديسمبر .2016
الدروس المنزلية.
ال يُعمل بالدروس المنزلية كثيرا بالمدارس اإليسلندية .في الوقت اللذي يتعلم فيه األطفال القراءة والكتابة يجب على الآلباء
مساندتهم وتمرينهم على ذلك بالبيت قدر اإلمكان .غالبا ما تكون بعض الواجبات لم يستطع األطفال إتمامها بالمدرسة فيجب
على الآلباء مساعدتهم بالبيت.

طرق التدريس.
تسعى المدرسة بأفضل ما لديها لإلستجابة لحاجيات كل فرد.التالميذ ليسو دائما على نفس المستوى وتختلف قدراتهم في العمل
والتحصيل.
التالميذ من الصف  8إلى  10لهم أن يختارو ما بين ثالثة وأربعة مواد (مجموع  6إلى  8ساعة دراسة) من بين المواد المخصصة
والتي مجموعها  37ساعة دراسة في األسبوع .تالميذ الصف  5إلى  7لهم  35ساعة دراسة في األسبوع بالمدرسة وصغار التالميذ
 30ساعة دراسة.

الرياضة والمسبح
يشارك كل التالميذ في أنشطة الرياضة والمسبح.غالبا يخصص ساعتين للرياضة وساعة للمسبح في األسبوع.أتناء النشاط الرياضي
يلبس األطفال لباس الرياضة القصير وعند انتهاء النشاط يذهب الجميع لإلستحمام لهذا وجب إحضار منشفة .وفي وقت المسبح يجب
إحضار مالبس السباحة.
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