
 مکتب Mottaksskolen چیست؟
 

  این مکتب جاییست برای اطفال و نوجوانان که به زبان نارویژی آشنا نبوده و با ورود به شهر
 کریستیان ساند Kristiansand برای بار اول با سیستم مکتب نارویژی آشنا می شوند.

 در مکتب بعالوه مضامین مکتب ابتدائیه٬ آموزش و تقویت زبان نارویژی نیز تدریس می گردد.
 درین مکتب شاگردان تا وقتی ادامه میدهند که٬ زبان نارویژی آنها از نظر شفاهی (زبانی) و تحریری
 بطور کافی تقویت یابند. و بعد از آن در مکتب نارویژی در نزدیکی محل خانه ایشان منتقل می شوند.

 
 طریق تدریس

 تدریس آنهای که به تازگی وارد این مکتب می شوند در صنف های تازه  ورودان یا جدیدالشموالن
 بنام Mottaksklasse صورت می گیرد.

 درین دوره بیشترین توجه و ارزش روی آموزش شفاهی یا زبانی برای یادگیری کلمات٬ روش
  ارتباطات و سایر طریقه های آموزشی گذاشته می شود.

 معلومات راجع به مکتب در ناروی٬  قوانین و مقررات٬ آداب و رسوم اجتماعی و همچنان طریق
 یادگیری شفاهی٬  جزء مهمی از تدریس محاسبه می شود.

 درین مدت از طرف معلم زبان مادری برای شاگردان٬  و بخصوص برای بار اول که شاگردان شروع
 به خواندن و نوشتن زبان نارویژی میکنند بطور فعال کمک صورت می گیرد.

 شاگردان در صنف های تازه ورودان یا جدیدالشموالن تا وقتی ادامه میدهند که مطابق به پالن های
 درسی مکتب٬  آماده تدریس برای مضامین مسلکی گردند.

 بعدأ در صنف های مناسب و الزمه تقسیم و به آموزش تا وقتی الزم و ضروری ادامه میدهند.
 نظر به وضعیت بخصوص شاگردان درین مکتب٬  صنف ها به طور زیر تقسیم بندی گردیده است:

 صنف اول  صنف  A خورد ساالن

B  صنف دوم صنف 

 صنف دوم٬  سوم و چهارم صنف M1   (نو شموالن)

 صنف پنجم٬ ششم و هفتم صنف  E متوسط

F  صنف پنجم٬ ششم و هفتم صنف 

 صنف پنجم٬ ششم و هفتم  صنف  M2  (نوشموالن)

 صنف هشتم٬ نهم و دهم  صنف  G نوجوانان

H  صنف هشتم٬ نهم و دهم صنف 

 صنف هشتم٬ نهم و دهم صنف  M3  (نوشموالن)
 



 

 جایی که میتوانید ما را پیدا کنید
  مکتب موتاکس سکولن Mottaksskolen در ناحیه ای بنام لوند Lund موقعیت دارد.

  محلی که بسیار نزدیک به مرکز شهر کریستیان ساند Kristiansand می باشد.
 محل آموزش زبان نارویژی برای بزرگساالن بنام KSS و مکتب دیگری بنام KIS یا

 Kristiansand international school از جمله همسایگان بسیار نزدیک و در به دیوار این
 مکتب می باشند.

 به آدرس زیر می توانید ما را مالقات کنید:
Kongsgård Alle 20                                                        

                                  4631 Kristiansand 
 آدرس پستی:

Mottaksskolen postboks                                              
                                  4645 Nodeland 

 آدرس پستی الکترونیکی:
post.mottaksskolen@Kristiansand.kommune.no   

 نمبر تلفون:  4738107890+

  فاکس:   4738107899+
 تعطیالت یا روز های رخصتی٬ پالن کاری هفته شاگردان٬ معلم مربوطه  و سایر موارد مرتبط به

  مکتب و شاگرد را میتوانید به آدرس زیر در صفحه اینترنتی خود مکتب دریابید:
 
https://www.minskole.no/mottaksskolen  
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