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أعزائنا الباء والمهات:

اا بكم في برنامج  ققددمم فيها برنامج „JeKitsمرحب ددررقسق طفلكم في إحدى المدارس التي ي  – JeKits! ي
العزف على اللت الموسيقية، الرقص، الغناء حق  لكل طفل“.

دققوم برنامجJeKitsبرنامج   هو برنامج تعليمي ثقافي يستمر حتى انتهاء طفلكم من المدرسة البتدائية. وي
JeKits على ثلثة محاور: العزف على اللت الموسيقية والرقص والغناء. وتقدم كل مدرسة ابتدائية 

ا من المحاور الثلثة. محورا
ققدمم برنامج   في المدرسة خلل اليوم الدراسي لطفلكم. يتعلم أطفال الفصل بأكمله في JeKitsي

 أساسيات الموسيقى والرقص، ويحضرون مع زميلتهم وزملئهم أول حصة  لتعلم JeKitsحصص 
العزف على آلة موسيقية والرقص والغناء.

؟JeKits  ننن ننن نننننن 

JeKitsننننن نننننن نن نننننن 
قعد  برنامجJeKitsفي السنة الولى من برنامج   يحصل الفصل بأكمله على حصة دارسية كل أسبوع. وي

JeKitsجزءاا من الجدول الدراسي الخاص بطفلكم. ويأتي مدرسو ومدرسات المدرسة الموسيقية إلى 
المدرسة البتدائية من أجل مشاركة مدرسي ومدرسات المدرسة البتدائية في التدريس لطفالكم. 

اا. اا في البرنامج مجان يشترك طفلكم تلقائي

JeKitsننننن نن ننننن ننننننن ننننننن 
 أم ل. لذا ل بد من تسجيلJeKitsيقرر الطفل بنفسه ما إذا كان يود  الشتراك مجدداا في برنامج 

ققدمم حصة برنامج JeKits 2الطفل عند الرغبة في الشتراك بدءاا من السنة الثانية (  أيضاا فيJeKits). ت
المدرسة البتدائية، إل أنه في السنة الثانية خاص بالمدرسة الموسيقية.

 الخاصة بطفلكم التي سوف يحضرها خلل اليوم الدراسي.JeKitsسوف نبلغكم بمواعيد حصص 
اا تستغرق كلJeKitsيقوم مقدرس المددرسة الموسيقية بالتدريس لطفالكم حصتين   أسبوعي

منهما ساعة دراسية.
 اختياري مقابل رسوم شهرية.JeKitsالشتراك في برنامج 

؟JeKits  ننن نننن نننن نننننننن نن نننننن 

اا التسجيل للشتراك في برنامج  اا في البرنامج. ولكنJeKits 1ليس ضروري . إذ يشترك طفلكم تلقائي
 علىJeKits 1. تحصلون في نهاية السنة الولى لـ JeKits 2يلزم التسجيل للشتراك بدءاا من برنامج 

قعيدوا تسليم هذه الستمارة بعد توقيعها إلى المدرسة استمارة تسجيل للتوقيع عليها. يجب أن ت
قسجمل طفلكم لحضور حصص   إل بعد تسليم هذه الستمارة.JeKitsالبتدائية. لن ي



؟JeKits  نن نننن نننن نننننننن نن نننننن 

 بل رسوم.JeKitsالمشاركة في السنة الولى من برنامج 
قكلمفJeKitsالمشاركة في برنامج   يورو في الشهر على أقصى تقدير. 26  بدءاا من السنة الثانية ت

قخبرك مقعلم طفلك في الفصل عن تكلفة برنامج  قمكن أن ي  في المدرسة التي يرتادها.    JeKitsي

لستم مطالبين بدفع أي رسوم إن كنتم تحصلون على إحدى المعونات الحكومية التالية:

IIننننن ننننن 
ننننننن نننننننننن (نن نن نننننن

نننننننن ننننن)
إعانة السكن

علوة الطفال
إعانة تدريب

إعانات بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء

قعفى طفلكم من دفع الرسوم. يجب إرفاق إثبات تلقي المعونة مع طلب التسجيل، وإل فلن ي
اا سوى الخوة لن يدفعوا سوى نصف الرسوم: إذا اشترك أكثر من أخ في البرنامج، فلن يكون مطلوب

اا.13  يورو شهري
يسر مدرسو ومدرسات الفصل الرد على استفساراتكم وتساؤلتكم بخصوص البرنامج.

ماذا يتعلم طفلي في محور "اللت الموسيقية"؟

JeKitsالسنة الولى من برنامج 
يبدأ طفلكم خطواته الولى في تعلم الموسيقى في مجموعة. يغنون ويرقصون ويعزفون باللت
الموسيقية والشياء العادية المتوفرة. بينما يتعلمون في أثناء ذلك السس الموسيقية ويؤلفون

موسيقى خاصة بهم.
 كما يتعرفون على أنماط مختلفة من الموسيقى واللت الموسيقية، حسب المدرسة، على سبيل

المثال الجيتار والكمان والبوق.

JeKitsننننن نن ننننن ننننننن ننننننن 
ا لتعلم اللة الموسيقية التي يختارها بنفسه. ويتميز البرنامج بأن جميع الطفال يتلقى طفلكم حصصا

ا عن ذلك، يتلقى طفلكمJeKitsيشاركون في العزف بآلتهم المختلفة في أوركسترا   مباشرة. فضل
ا لتعلم العزف على اللة الموسيقية في مجموعة صغيرة. ويتعلم بل ويؤلف أغاني موسيقية حصصا

وأول قطعة موسيقية.

في نهاية العام الدراسي، تقام حفلة يحضرها الباء والمهات والقرباء والصدقاء.



من أين يحصل طفلي على اللة الموسيقية؟

اا في برنامج  اا من المدرسة الموسيقية، طالما كان مشترك .JeKitsيتسلم طفلكم اللة الموسيقية مجان
قطلب منكم التوقيع على عقد إعارة. يأخذ الطفل اللة الموسيقية معه إلى البيت ليتمرن وسوف ي

قحضرها معه مجدداا إلى المدرسة من أجل التعلم عليها في حصص  . JeKitsعليها، ثم ي
قمكن إيجادها سريعاا دمم ي يجب عليكم مراعاة حفظ اللة الموسيقية في مكان محدد في المنزل. ومن ث

ولن يلحقها ضرر بسهولة. 

أية آلة موسيقية تناسب طفلي؟

ف طفلكم في السنة الولى من البرنامج   على العديد من اللت الموسيقية. ويجب أنJeKits 1تعرم
 أي آلة موسيقية يرغب في تعلمها. هذاJeKits 2يقرر طفلكم بدءاا من السنة الثانية من البرنامج 

ا على الطلق. لذا تحدثوا مع مدرس/ـة   أو مدرس/ـة المدرسة البتدائيةJeKitsالقرار ليس سهل
التي يدرس فيها طفلكم. إذ يمكنهم نصحكم باللة الموسيقية التي تناسب طفلكم. 

كيف أشجع طفلي وأدعمه؟

 التي يحضرها. JeKitsمن المهم لطفلكم أن تهتموا بحصص 
ا ما تتاح الفرصة في أعياد الميلد وغيرها من دعوا طفلكم يعزف على آلته الموسيقية أمام الغير. كثيرا

ا بعزفه على اللة الموسيقية. ا بهذا الثناء وفخورا الحتفالت. سوف يكون مسرورا

. إذJeKitsينبغي أن يتمرن الطفال على العزف على اللة الموسيقية في البيت أيضاا إلى جانب حصة 
تحتاج النغمات الولى لتمرينات بعض الوقت حتى تصدقر على نحو صحيح. شجعوا أطفالكم حتى في

الفترات التي يفقدون فيها الرغبة في فعل ذلك.
اا بدلا من مدة طويلة خلل يوم  واحد. لذا من الفضل أن يتمرنوا لمدة قصيرة يومي

اا ليتمرن فيه طفلكم دون أن يكون متضايقاا. حددوا موعداا معين

؟JeKits  نننن نن نننننننن 

: يعزف طفلكم الن معJeKitsتوشك الوقات المثيرة على المجيء مع بداية السنة الثانية من برنامج 
.JeKitsزملئه وزميلته في أوركسترا 

قعدد  أوركسترا  اا على آلت مختلفة تماماا حسبJeKitsل ي اا. فمن الممكن العزف سوي  أوركسترا كلسيكي
المدرسة. يعزف جميع الطفال مع بعضهم بعضاا مباشرة، ويؤلفون أيضاا موسيقاهم الخاصة. يتعرفون
على آلتهم الموسيقية مع الوقت أكثر فأكثر ويستطيعون المضي قدماا في الوركسترا. تجربة العزف

هم لذا نوليها أهمية كبيرة. قحفزم مع غيرهم من الطفال ت

 "قاعات عزف" جديدة لسماع أفكارهم وأصواتهم وموسيقاهم ومن أجلJeKitsسوف يفتتح أوركسترا 
تعاون  فعال.
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