
 مرحبا بكم في مركز تعليم الكبار لكنبياس، نود أن نشرح لكم نمط استعمال هذا المركز لجل التمكن من دورة
.دراسية جيدة وبالتالي إمكانكم تحقيق طموحاتكم

. سنقوم بتعلم القراءة و الكتابة في نفس الوقت الذي نتعلم فيه الكطلن و1دورتكم الدراسية تدعى إنسترمنتال  
 السبانية ,سيتعين علينا أيضا أن ندرس الرياضيات لفهم الثمنة و استطاعة معرفة إذا ما أخذوا منا الثمن مظبوط

و معرفة كذلك قدر المال الذي سيرجعون لنا، إلى آخره. و بما أن كل منكم يعرف أشياء مختلفة عن بالحنتة.  
،رفيقه

فإن ا لستاذ سيتعامل مع كل واحد منكم بمفرده، عليكم بالصبر لن في آخرالمطاف كل منكم سيتعلم كثيرا

 لتحقيق ذلك يجب الحضور الدائم للمدرسة. فإن أكثرتم الغياب لن تنالوا النجاح. إذا ما تغيب أحدكم عن المدرسة في
 يوم ما، لذهابه للمستشفى أو لمرض, عليه بتحضير مبرر الطبيب للستاذ. إذا تعذر عليكم إحضار ورقة الطبيب

 عليكم بالشرح للستاذ عن أسباب عدم حضوركم. عند غياب أحدكم مدة "ثلث أسابيع" دون معرفة السباب سيلغى
 مكانه و لن يستطيع المجيء إلى المدرسة. فكما هو في علمكم، هناك كثير من الناس مسجلة من مدة في انتظار

 اللحاق بالمدرسة. و لهذا السبب ل يمكن احتلل مقاعد ل يستفاذ منها في حين أن هناك كثير من الناس في حاجة
.إليها

  فإن حكومة الجنرالتات2هذه الدورة تستمر إلى شهر يونيو، إذا لم تتمكن من النتقال إلى المستوى التالي إسترمنتال
.تسمح بتكرار السنة, ولكن ل يمكن العادة ثلث مرات, لهذا السبب عليكم باستغلل هذه الفرصة بشكل مفيد

 لمتابعة الحصص ستسلم لكم الدوات تدريجيا (دفاتير،أ قلم الرصاص، و فطغرافيات...) عليكم بإحضارها كل يوم
 وبالخصوص الحرص على عدم ضياعها. هذه الدوات عليكم بأذاء ثمنها عبر البنك لما يخبركم الستاذ بذلك. إذا

.كان لديكم مشكل مادي صرح بذلك للستاذ، فبإمكانك أداء الثمن بالتقسيط

من المهم كذلك بالنسبة لكم المشاركة في النشطة التي تهيأ بالمدرسة
((حفلت، رحلت): التعرف على أصدقاء آخرين، ممارسة اللغة

.التعرف على خدمات البلدية.و تتيح لنا نحن فرصة التعرف على تقاليدكم و أشياء أخرى

:للختام نذكر ببعظ القواعد التي يجب احترامها
 .المحافضة على مواعيد الدخول للقسم
.عدم مغادرة القسم حتى نهاية الدرس
.ممنوع الكل و الشرب داخل القسم

.ممنوع التدخين داخل المدرسة
.ممنوع إحظار الطفال خلل الحصة

 .يجب الخروج من القسم عند اي اتصال بالهاتف المحمول
.تنضيف الطاولة الخاصة بك, و ترتيب الدوات في محلها

الستعمال الصحيح لحاويات النفايات المختلفة لتسهيل عملية إعادة التدوير

لتتمتعو بدورة دراسية مفيدة
 فريق المدرسين
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