
السياسة املدرسية لبلدية يورجن عام ٢٠١٨

مدارس فريدة يف نظام مدرسي موحد
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مقدمة
 وضعت جلنة األطفال، الترفيه و التعليم سياسة مدرسية جديدة يف ربيع عام ٢٠١٨ بناًء على عملية تعاون جتمع بني أولياء

 األمور، الطالب، امُلدراء و املوظفني و إدارة اللجنة. ُأسس السياسة املدرسية مبنية على سياسة جلنة األطفال، الشباب و االسرة
يف بلدية يورجن و القانون الوزاري للمدارس و قانون املنهاج الدراسي الوطني للمدارس االبتدائية.

تتوجه السياسة املدرسية الى جميع األطراف العاملة يف و مهتمة بتطوير املدارس االبتدائية يف بلدية يورجن.

 الهدف من السياسة املدرسية هو تأسيس اجتاه مشترك لتطوير النظام الدراسي يف بلدية يورجن و بالتالي تنظيم االولويات ووضع
اإلستراجيات التي تتضمن و تنظم اجلهود التي تشمل التعليم، التربية و الراحة للطالب.

 التنوع و االختالف يف اخللفيات و اإلمكانيات مصدر قوة للمدارس. بهذه السياسة اجلديدة نّوثق على أن يكون هذا املبدأ جزًء من
اهداف مسيرتنا.

 من دواعي الوثوق بتطبيق السياسة اجلديدة هو انها قائمة على التعاون بني كل األطراف املهتمة يف البلدية، و لذلك سنطّور
مدارسنا معًا. جزيل الشكر لكل من شارك بهذا العمل.

 هذه السياسة ستطّبق عمليًا و نحن نتطلع الى ان نراها تزدهر و لدينا الثقة التامة بأن اجلميع سيتابع العمل الطموح لتحقيق السياسة
 املدرسية للحصول على اكبر فائدة جلميع الطالب. يسعدنا جدًا ان نتبادل احلوار مع جميع العاملني األقرب للطالب كي نرى

كيفية تطبيق األهداف اإلستراتيجية عمليًا مع الطالب.

حتية طيبة
ماي-بريت بايث

رئيسة جلنة األطفال، الترفيه و التعليم

نتمنى لكم عماًل ناجحًا
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أهداف النطاق الدراسي يف بلدية يورجن

 املبدأ األساسي
 يحق جلميع الطالب يف بلدية يورجن ان يكون لديهم مدارس تشجع على الدراسة و تدعو لراحة

 الطالب طوال احلياة الدراسية. لدى جميع الطالب إمكانيات يجب اكتشافها و دعمها بالتطور يف البيئة
اليومية املدرسية.

 تتاح الفرصة جلميع الطالب بالتطور ليصبحو أقوياء، معتمدين على النفس و ميلكون القدرة على
التعامل مع احلياة.

سياسة املدارس مبنية من مبدأ واحد و خمسة أهداف استراتيجية تشمل جميع املعنيني يف نطاق املدارس يف البلدية.

األهداف اخلمسة تصف مستوى طموح البلدية املشترك من منطلق مجاالت اهتمام أقسام األطفال و الشباب و العائلة و هي
الشعور باألنتماء، الصحة، التعاون مع أولياء األمور، املواطنة، التعّلم و الرفاهية. 

السياسة املدرسية واسعة احملتوى و هناك ترابط بني األهداف اخلمسة املشتركة و تشمل جميع املدارس يف البلدية.

 ستقوم كل مدرسة بالتعاون مع جلنة األهالي، جلنة الطالب، و جلنة العاملني يف املدرسة على ترجمة هذه األهداف الى اعمال.
 تنفيذية و أهداف محددة. بالتعاون مع جلنة األطفال و التعليم ستقوم كل مدرسة بإدالء تقارير عن تطور التنفيذ على صعيد كل

مدرسة.
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األهداف االستراتيجية اخلمسة

الشعور باألنتماء:
 ان يشعر جميع الطالب باالنتم

 ء مبشاركتهم يف املجتمع

التعاون مع أولياء األمور:
 التعاون مع أولياء األمور: أولياء األمور و املدرسة يتعاونون

باحلوار املبني على االحترام املتبادل و رحابة الصدر

الصحة:
ان يشعر الطالب بالصحة الذهنية و البدنية

املواطنة:
املواطنة: ان يطور الطالب أنفسهم

 كمواطنني دميوقراطيون 

التعّلم و الرفاهية:
التعّلم و الرفاهية: يتعلم الطالب و يترعرعون يف

بيئة جديرة بالثقة و مشجعة للتقدم 
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الشعور باألنتماء

 نود يف بلدية يورجن خلق الفرصة لتواجد مجتمعات تصلح
 جلميع التالميذ. املجتمعات يجب ان تكون متنوعة لتسنح

 جلميع الطالب باملشاركة بعض النظر عن اي حتديات كانت
 بدنية، شخصية او اجتماعية. نود ان يشعر الطالب بأنهم

 جزء من مجموعات حتتويهم و تعطيهم الفرصة األفضل
 للتطور ليصبحو أقوياء و معتمدين على النفس و القدرة

على التعامل مع احلياة.

الهدف:
 ان يشعر جميع الطالب باالنتماء

 مبشاركتهم يف املجتمع
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الصحة

 نود يف بلدية يورجن إتاحة املساواة يف الصحة مهما كانت
 خلفية الطالب االجتماعية و الثقافية. الصحة تتضمن كال

 الصحة البدنية و الذهنية. الرفاهية و الشعور باإلرتياح
 يلعبون دورا فعاال يف التعّلم و تطوير الفرد. بالتركيز على

 الصحة البدنية و الذهنية، يتاح للطالب الفرصة للعيش يف
 بيئة تعطيهم الفرصة األفضل للتطور ليصبحو أقوياء و

معتمدين على النفس و القدرة على التعامل مع احلياة.

الهدف:
 ان يشعر الطالب بالصحة

الذهنية و البدنية
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التعاون مع أولياء األمور

 نود يف بلدية يورجن اإلصرار على اولوية و أهمية التعاون مع
 أولياء األمور ألن الوالدين هم اهم األفراد يف حياة الطالب.

 الوالدين اهم شريك للتعاون من اجل مصلحة الطالب.
 حتث املدرسة على التعاون املبني على احلوار و االحترام

 املتبادل و رحابة الصدر لتحقيق أفضل الفرص لتطوير
تعليم، رفاهية و تربية الطالب.

الهدف:
 أولياء األمور و املدرسة يتعاونون باحلوار املبني

على االحترام املتبادل و رحابة الصدر
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املواطنة

 نود يف بلدية يورجن ان ينشأ الطالب و يصبح مواطنا
 دميقراطيًا. املواطنة مبنية على أسس و مبادئ مثل، احلوار،

 تقّبل اآلخرين، االحترام املتبادل، رحابة الصدر - بهذه
 املبادئ سيكون التعامل مع اآلخرين يف املدرسة. يتدرب

 الطالب على النشاط و املشاركة االجتماعية يف املدرسة و
املجتمع على السواء لتحمل املسؤلية االجتماعية.

الهدف:
 ان يطور الطالب أنفسهم
كمواطنون دميوقراطيون



1414



15

التعّلم و الرفاهية

 نود يف بلدية يورجن خلق الفرصة جلميع الطالب بالتعليم
 و الرفاهية و التربية. يجب تواجد فرصة للتطّور و التعّلم

 األكادميي، االجتماعي و الشخصي. يجب حتفيذ و تشجيع
 جميع الطالب بالرغم من التنوع و االختالف يف خلفية و

 إمكانيات الطالب الثقافية واالجتماعية. لذلك يتوجب
 على املدرسة تطوير نفسها بحرفية تدعم الكفاءات و

 املعلمني و املدراء و حتث على املثابرة.

الهدف:
 يتعلم الطالب و يترعرعون يف بيئة جديرة

بالثقة و مشجعة للتقدم



Hjørring Kommune
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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