
العربیة

ھل تر غبون في تعلم اللغة النیر  الندیة؟ أبحثوا عن مكان ضمن نطاق منطقتكم یمكنكم التواصل معھ عن طریق

موقع الویب www.huizenvanhetnederlands.be أو یمكنكم اإلستعالم عن ذلك في مدرسة أطفالكم.  

ترجمة ملصق إعالني: رسالة من المدرسة إلى األھالي 

النصائح التالية تساعدكم خالل اإلجتامع التايل بني األهايل واملعلمني:

قوموا بتحضري املحادثة يف البيت )ماذا ترغبون يف قوله، األسئلة التي ميكنكم طرحها، ماذا ترغبون يف معرفته...?).

اعملوا الئحة بهذه األسئلة االلبواا معكم.

تكلموا فقط فيام يخص أاالدكم اكونوا إيجابيني.

يف حال كانت تعرتضكم أي مشاكل:

• إسألوا املعلم عن السلوك الفعيل ألاالدكم )ماذا يفعل، ماذا يقول أاالدكم بالضبط؟)
 • ال تستخفوا باملالحظات التي يبديها املعلم.

• ال تدخلوا يف لدال مع املعلم اال تولهوا له أي لوم.
• ابحثوا سوية عن الحل.

حدداا موعدا آخرا من ألل متابعة الحديث.

ال تتكلمون الهولندية بصعوبة؟ أطلبوا من املدرسة أن توفر لكم مرتملا إلتامعيا للرتملة الشفهية أا خذاا معكم أحداً من أفراد العائلة
االذي يتكلم الهولندية عىل نحو ليد.

 نصائح أثناء إجتامع األهايل واملعلمني

De volgende tips helpen je bij het eerstvolgende oudercontact: 

1 Bereid je gesprek thuis voor (wat wil je zeker zeggen, vragen, te weten komen…?).

2 Zet dat op een lijstje en neem het mee.

3 Spreek enkel over je eigen kind en hou het positief.

4 Bij problemen:

• vraag de leraar naar concreet gedrag (wat doet, zegt je kind precies?)

• veeg de opmerkingen van de leraar niet weg

• debatteer niet met de leraar, verwijt hem niks

• ga samen op zoek naar een oplossing

5 Spreek een nieuwe datum af voor een opvolggesprek

Je spreekt niet voldoende Nederlands? Vraag aan de school om een sociale tolk in te schakelen 
of neem een familielid mee dat ook goed Nederlands praat.

Tips voor
oudercontact

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.
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