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ًَىرج االسزطالع انزبني هى خزء يٍ سهسهخ ًَبرج اسزطالع انزي يدت رؼجئزهب لجم انزىخه نهًؼبهذ نًُى انطفم في كالنيذ.
انًُبرج يىحذح ورسزخذيهب خًيغ انًؼبهذ .ػهيكى رؼجئخ انًُبرج انًُبسجخ وفمبً نسٍ انطفم أو وفمبً نألوايش انخبصخ نطبلى انًؼهذ.
لبئًخ ثبنؼُبويٍ وانهىارف ندًيغ انًؼبهذ نًُى انطفم في كالنيذ رظهش في أسفم االسزًبسح.

ششح نألهم عٍ االسزًبساد انزٍ َجت رعجئزهب
הסבר להורים על הטפסים שיש למלא
إنً األهبني األػزاء
رحيخ وثؼذ,
طبلى ًَى انطفم يشًم يخزصىٌ في انؼذيذ يٍ انًدبالد :أطجبء ثًدبل انًُى ,أطجبء األػصبة ,يخزصبد انُطك وانهغخ,
فيزيىرشاثيىٌ ,يؼبِندبد ثبنزشغيم ,ػبنًبد َفس وػبيالد اخزًبػيبد .نكي ًَُح انطفم انؼالج األفضمَ ,حٍ ثحبخخ نًؼهىيبد
رسبػذ انطبلى ثزشخيص حبنخ انطفم ورحذيذ احزيبخبره.
أيبيكى لبئًخ يفصهخ ثبالسزًبساد انزي ػهيكى رسهيًهب نًؼهذ ًَى انطفم وفمبً نسٍ انطفم:

َىع
ًَىرج اسزطالع
ًَىرج اسزطالع
نطجيت انؼبئهخ/انطفم
ًَىرج اسزطالع نألهم
نطفم حزً  3أػىاو.
ًَىرج اسزطالع نألهم
نطفم فىق  3أػىاو.
ًَىرج اسزطالع
نهًشثيخ في انحضبَخ
نطفم حزً  3أػىاو.
(ويزهت نهحضبَخ)
ًَىرج اسزطالع
نهًشثيخ في انحضبَخ
نطفم ثيٍ  6-3أػىاو.
(ويزهت نهحضبَخ)
ًَىرج اسزطالع
نهًُذَسِسخ نطفم فىق 6
أػىاو( .ويزهت
نهًذسسخ)

 3-0أعىاو

 6-3أعىاو

 7-6أعىاو
(انصف األول)

 9-7أعىاو
(صفىف انثبٍَ وانثبنث)
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ثعذ اإلجبثخ عهً ًَبرج االسزطالع (نىحذكى أو ثًسبعذح أصحبة انًهٍ انًخزصىٌ وانًالئًىٌ) عهُكى رسهًُهب
نًعهذ ًَى انطفم انزٌ رى رىجُهكى إنُه ,نذي وجىد انحبجخ نزنك ,يٍ انجهخ انًعبنجخ.
وفٍ حبل وجهزكى انجهخ انًعبنجخ إنً انًعهذ نًُى انطفم ,عهُكى إسفبق السزًبسح انزىجُه انىثبئك انزبنُخ:
מח
 صىسح حذيثخ نهطفم





َزبئح فحىصبد انسًغ -في حبنخ رى رحىيم انطفم إنً يخزصخ انُطك وانهغخ.
َزبئح فحص انُظش – في حبل خضغ انطفم نهزا انفحص.
َزبئح فحىصبد أخشي لذ ركىٌ راد صهخ (فحىصبد طجيخ ,فحىصبد سبثمخ نًُى انطفم ,رمشيش َفسي ,رمشيش ندُخ
انزحىيم وإنخ‘)

نذي اسزالو رهك انًىاد سىف رحىل إنً ندُخ انزصُيف ,وهي ثذوسهب سزحذد انًسبس انًالئى السزمجبل انطفم .وغضىٌ ثالثخ
أسبثيغ يٍ نحظخ حصىل انًشكز ػهً رهك انًىاد ,سىف رزهمىٌ إخبثخ في انجشيذ ػهً اسزًشاس ػالج طفهكى.
يفضم رصىيش رهك انىثبئك وانحفبظ ػهً َسخ يُهب في انًُزل .في حبل نى رشسهىا خًيغ ًَبرج االسزطالع يؼجئخ نًؼهذ ًَى
انطفم ,نٍ يزى انُظش في طهجكى.

شكشاً ػهً حسٍ رؼبوَكى,
طبلى ًَى انطفم  -كالنُذ

