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 iالمشاركة   

 .JeKits في العام الدراسي األول، يشارك جميع األطفال في حصة
وتؤخذ الحصة في الفصل المدرسي ضمن الجدول الزمني، وهي إلزامية 

ومجانية.

أما في السنة الثانية والثالثة والرابعة من سنوات JeKits تكون الحصص 
اختيارية وتتطلب دفع رسوم وتتطلب التسجيل. وفي حاالت استثنائية، 

يمكن أخد حصص برنامج JeKits 2 في فصل مدرسي مع توفر شروط 
خاصة.

مع دفع مبلغ مساهمة شهرية من اآلباء بحد أقصى 26 يورو
)العام الدراسي الثاني( و35 يورو بحد أقصى )العام الدراسي الثالث 

والرابع للطفل في الشهر.

يرجى االستفسار من مدرستك أو الشريك خارج اإلطار المدرسي عن 
مبلغ مساهمة اآلباء الشهرية الذي ستدفعه في مدرستك.

وتعتبر اآلالت الممنوحة للحصص الدراسية والتدريب في المنزل عناصر 
اقتراض مجانية.

اإلعفاءات والتخفيضات على المساهمات
ترغب JeKits في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األطفال في شمال 

الراين - وستفاليا، وهي موجهة صراحًة لجميع األطفال في مدارس 
JeKits، بغض النظر عن أصلهم أو بيئتهم االجتماعية.

وفي األساس ال ينبغي أن تكون صعوبة الوضع المالي في األسرة سبًبا 
.JeKits لعدم القدرة على المشاركة في

لذلك تتوفر إعفاءات وتخفيضات على رسوم المساهمات. وُيعفى من رسوم 
االشتراك أطفال األسر التي تتلقى إعانة بطالة من النوع الثاني أو مساعدة 

اجتماعية أو إعانات اجتماعية مماثلة.

كما أن المشاركة تكون مجانية أيًضا لألطفال الذين يحصل آباؤهم على 
إعانة السكن أو عالوة األبناء أو مساعدة تدريبية أو إعانات بموجب قانون 

إعانة طالبي اللجوء.

إذا شارك طفالن أو أكثر من أسرة واحدة في البرنامج، ُيستحق دفع قيمة 
رسوم 

المساهمة كاملة للطفل األول فقط، مع دفع نصف القيمة فقط عن كل طفل 
إضافي.
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ة االتصال

يمكن الحصول على جميع المعلومات التفصيلية عن JeKits من 
الشخص المسؤول في مدرسة الموسيقى أو المدرسة االبتدائية أو 

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة.

يمكنك أيًضا الحصول على معلومات عامة حول البرنامج من مكتب 
الرابطة الحطومية لمدارس الموسيقى في اتحاد شمال الراين - 

.www.jekits.de يا المسجل أو على الموقع اإللكتروني وستفال

يا بمشاركة  يتم تمويل البرنامج من قبل والية شمال الراين - وستفال
بلديات من شمال الراين - وستفاليا والعائالت المشاركة.

الرابطة الحكومية لمدارس الموسيقى في اتحاد شمال 
الراين - وستفاليا
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  األباء األعزاء،  

 JeKits„ طفلكم في مدرسة تقدم برنامج !JeKits مرحبا بكم في برنامج
- كل طفل يعزف ويرقص ويغني“.

ما هو برنامج JeKits؟
JeKits هو برنامج تعليمي ثقافي في المدارس االبتدائية ومدارس ذوي 

االحتياجات الخاصة في والية شمال الراين وستفاليا. وله ثالثة تخصصات 
رئيسية: اآلالت الموسيقية أو الرقص أو الغناء. تتوفر لألطفال فرصة 

المشاركة في البرنامج طوال سنوات الدراسة االبتدائية.

ما أهداف برنامج JeKits؟
من بداية البرنامج ينصب التركيز على عزف الموسيقى والرقص والغناء 
مًعا. يكتسب األطفال مهاراتهم في الموسيقى والرقص ويقوموا بتعزيزها. 

ومن خالل ذلك يكتشف األطفال وسائلهم الخاصة في التصميم والتعبير 
الفني.

ويتم دعم تطورهم من خالل التعلم االجتماعي واإلبداع واالنخراط الفعال 
مع الموسيقى والرقص في المجموعة. تشكل الخبرات المتنوعة والمحتوى 

التعليمي البّناء األساسيات لمزيد من صناعة الموسيقى والرقص والغناء.
يهدف برنامج JeKits إلى منح أكبر عدد ممكن من األطفال في والية 
شمال الراين - وستفاليا إمكانية الوصول إلى تعليم الموسيقى والرقص، 

بغض النظر عن أصلهم أو بيئتهم االجتماعية.
يدعم برنامج JeKits التعاون بين المدارس والشركاء خارج اإلطار 

المدرسي. وعلى هذا النحو، يقوم برنامج JeKits بإثراء وتعزيز العرض 
التعليمي الثقافي.

ما هي تخصصات البرنامج؟
تقدم كل مدرسة JeKits أحد التخصصات الثالثة - اآلالت الموسيقية أو 

الرقص أو الغناء. اختارت مدرستك التركيز على اآلالت الموسيقية.

من هم شركاء التعاون؟
تنفذ مدرستك برنامج JeKits مع شريك خارج اإلطار المدرسي. وعند 

تناول اختصاص اآلالت الموسيقية، سيكون هذا الشريك على سبيل المثال 
هو مدرسة الموسيقى المحلية. وعادًة ما يأتي مدرسوهم إلى المدرسة لتقديم

دروس برنامج JeKits. ُينفد برنامج JeKits باإلضافة إلى دروس 
الموسيقى وال يعد بديالً لها.

)JeKits 2-4( الثاني إلى الرابع JeKits عام

ماذا يحدث اعتباًرا من العام الثاني من برنامج JeKits؟
تستند الحصة الدراسية اعتباًرا من العام الثاني على الدروس المستفادة 
من المحتويات والخبرات المكتسبة من العام الدراسي األول في برنامج 
JeKits. ويتم تقوية المهارات الموسيقية المكتسبة وتوسيعها وتعميقها.

حيث سيحصل طفلكم على حصص دراسية لمدة ساعتين أسبوعًيا، 
يعزف فيهما على اآللة التي اختارها في نهاية السنة الدراسية األولى. 

منذ البداية، يعزف الجميع الموسيقى مع األطفال اآلخرين في فرقة 
JeKits ويتلقون دروًسا عن اآلالت الموسيقية في مجموعات صغيرة.

كما ُتعزف األغاني والمقطوعات الموسيقية وُترتجل، ويتم وضع أسس 
لتنمية المهارات الموسيقية وتعميقها. وتوفر الحصة الدراسية مساحة 

للعمل اإلبداعي والمشاركة، بحيث يمكن لكل طفل أن يساهم بشخصيته 
الخاصة في المجموعة. ومن خالل عزف الموسيقى مًعا، يتعلم األطفال 
فهم أنفسهم واآلخرين. فيكون بإمكانهم االستجابة لزخم حركة المجموعة 

ومحاولة دمجه في العزف على اآلالت الخاصة بهم. إنهم يجربون 
بأنفسهم  كجزء من المجموعة- ويتمتع كل طفل بفرصة تجربة التقدير 
والفعالية الذاتية والمهارات الخاصة. وكل هذا يشكل األساس لخطوات 

أخرى في طريق العزف على اآلالت وصنع الموسيقى في العامين 
الدراسيين الثالث والرابع.

في كل عام دراسي، تتاح لألطفال فرصة تقديم عرض والوقوف مًعا 
على المسرح.

ما شكل الحصة اعتباًرا من العام األول من JeKits؟
سيحصل طفلكم على حصتين دراسيتين في األسبوع: حصة دراسية 

في فرقة JeKits وآخرى في مجموعة اآلالت الموسيقية. وفي حاالت 
استثنائية، يمكن أخد حصص برنامج JeKits 2 في فصل مدرسي مع 

توفر شروط خاصة.

يقوم مدرسين/مدرسات موسيقى من مدرسة الموسيقى المحلية بإعطاء 
الحصة الدراسية.

)JeKits 1( األول JeKits عام 

ماذا يحدث في العام األول من JeKits؟
يدعو عام JeKits األول جميع األطفال لعزف الموسيقى مًعا. ويكتشف 

طفلكم عالم الموسيقى واآلالت. حيث يتوفر فيه غناء ورقص وعزف 
موسيقى على أدوات مختلفة. وُتدرس األساسيات الموسيقية، وُيقدم لألطفال 

األدوات المختلفة ويقوموا بتجربتها.

ما شكل الحصة في العام األول من JeKits؟
ُتؤخذ حصة JeKits مرة واحدة في األسبوع في الفصل المدرسي، وتعد 

جزًءا من الحصص المدرسية. ُتدرس الحصص الدراسية فيما يعرف بـ 
„الترادف“: حيث يقوم معلم لدى مدرسة الموسيقى بوضع الدرس مع مدرس 

من المدرسة االبتدائية.

وتعد المشاركة إلزامية ومجانية.

وفي نهاية العام الدراسي األول، يمكن لطفلكم اتخاذ قرار بشأن اختيار األداة 
الموسيقية التي يريدها.


