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  آلباء

 التالميذ المهتمين

المنشأ بتعلم لغة  

 

 

 
Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2021/2022 

 2022/2021معلومات حول تدريس لغة المنشأ  في العام الدراسي 
 

 أيها اآلباء األعزاء،

 .التسجيلوشرح ما يجب مراعاته عند  المنشأ كلغة العربية اللغةتدريس في ما يلي نود أن نخبركم عن 

 

 لمن يتم تعليم اللغة؟
األول إلى العاشر, فهي  المدرسيبالنسبة ألطفال المدارس الذين لديهم معرفة سابقة بلغة األصل من الصف 

 .المشاركة طوعيةدروس اختيارية وبالتالي تبقى 

 
 أين تجري الدروس؟

. يمكنكم تنزيل نموذج ) المركزية المواقع ( تجري في المدارس التي تقدم اللغة العربية كلغة المنشأ الدروس

  التسجيل وقائمة المواقع من اإلنترنت على:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachig-

keit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

 كما يسعد المدارس والمركز االستشاري المتخصص في اللغة  العربية (انظر أعاله) بتزويدكم بالمعلومات.

 
 متى وأين يجب علي تسجيل طفلي؟

بالقرب )  HSU Arabisch( العربية اللغة دروس  عن مدرسة على عنوان اإلنترنت أعاله تقدمأوالً ابحثوا 

 .إقامتكممن مكان 

كما يرجى تسجيل طفلك في . يرجى ملء الصفحتين من نموذج التسجيل والتوقيع عليه و عمل نسخة منه  

 :الموقعين التاليين

    .في مدرسة طفلك  إلدارة او معلم  الصفيرجى اعطاء النموذج األصلي ) 1

 الموقع المركزي حيث يجرييرجى إرسال نسخة من النموذج عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني إلى ) 2

 .المواقع المركزية قائمةيمكن العثور على عنوان المدرسة في . المنشأ لغةتدريس 
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     .2021سبتمبر  15يرجى مراعاة الموعد النهائي للتسجيل، الذي يكون عادة حتى 

 
 كيف يمكنني تعبئة ورقة التسجيل بشكل صحيح؟

، يجب ادخال االسم العائلي، االسم الشخصي، اسم الشارع ،رقم المنزل، الرمز  الوالدينضمن  الفئة الخاصة ب

 البريدي، مكان اإلقامة ورقم الهاتف . وادخال عنوان بريدكم اإللكتروني,  إذا كان متوفرا.

تي المدرسة ال ، يجب ادخال االسم العائلي لطفلكم ، اسمه االشخصي، تاريخ ميالده،بالتلميذتحت  الفئة الخاصة 

 يذهب إليها وصفه.

التي تم  اختيارها والتي تجري فيها الدروس  اسم المدرسةفي الجدول واعطاء  اللغة العربيةيمكنكم تحديد 

 موقعها.و

 !بالمكان والتاريخ والتوقيعمن فضلكم ال تنسوا  أن تزودوا ورقة التسجيل 

 بعد التسجيل، تكون المشاركة إلزامية.

 
 طفلي؟كيف يمكنني إلغاء تسجيل 

طفلكم  إدارة مدرسة. يجب على الدراسي في نهاية العام كتابيًاالدراسي التالي إال  للعام التسجيل ال يمكن إلغاء

 التوقيع على إلغاء التسجيل وبالتالي تأكيده. كما يجب إبالغ معلم لغة المنشأ بإلغاء التسجيل.

 
 ؟كيف يتم تقييم المشاركة

) أو شارك بنجاح جيد      mEtg) ، شارك بنجاح (tg: شارك (المدرسيةلشهادة هناك مالحظة مشاركة في ا

)mgEtg.ويتلقى طالب الصفين األول والثاني مالحظة مصاغة في الشهادة. ال يتم إعطاء الدرجات   .( 

 
المركز نأمل أن أجبنا على أسئلتكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة أوكنتم بحاجة إلى مساعدة ، يرجى االتصال بـ

 ). FBZستشاري التخصصي للغات المنشأ وتعدد اللغات واالندماج المدرسي (اال

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام. 

    

 

 السيدة العصامي نجاح  

 ( مستشارة متحصصة في اللغة العربية)    

 


