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  المدرسي واالندماج اللغات وتعدد المنشأ للغات التخصصي االستشاري المركز 
 

 
 
 
 
 
 

  2020/2021في العام الدراسي  لغة المنشأ معلومات حول تدريس 
  

  اآلباء األعزاء،أيها 

  عن تدريس  لغة االصل العربية وشرح ما يجب مراعاته عند التسجيل. مفي ما يلي نود أن نخبرك

  

  لمن يتم تعليم اللغة؟
فهي دروس اختيارية  10إلى  1بالنسبة ألطفال المدارس الذين لديهم معرفة سابقة بلغة األصل للصفوف من 

  وبالتالي تبقى المشاركة طوعية.

  
  تجري الدروس؟أين 

   تنزيل هذا من اإلنترنت على: ميمكنك  في المواقع المركزية
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachig-

keit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

 بالمعلومات. مكما يسعد المدارس والمركز االستشاري المتخصص في اللغة  العربية (انظر أدناه) بتزويدك

  
 ؟متى وأين يجب علي تسجيل طفلي

)  chsHSU Arabi( العربية اللغة دروس  أوالً ، ابحثوا عن مدرسة على عنوان اإلنترنت أعاله تقدم

يتم إعطاء نموذج واحد لمدرسة . منها ورقة التسجيل واعملوا نسخة ثم املؤوا. بالقرب من مكان إقامتكم

 ،2020 أغسطس  31يجب أن يكتمل التسجيل بحلول . طفلكم، والنموذج الثاني للمدرسة حيث تجري الدروس

  . يةالصيف العطلة قبل من االحسن

  
  كيف يمكنني تعبئة ورقة التسجيل بشكل صحيح؟

الرمز  ،، اسم الشارع ،رقم المنزللشخصي، االسم اليسم العائاال يجب ادخالبالوالدين ،  ضمن  الفئة الخاصة

 اإللكتروني. ماالختيار في ادخال عنوان بريدك ميبقى لك، مكان اإلقامة ورقم الهاتف . و البريدي
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يالده، المدرسة التي ، تاريخ مالشخصي، اسمه ام طفلكل ليسم العائاال يجب ادخال بالطالب، تحت  الفئة الخاصة

  وصفه.يذهب إليها 

والتي تجري فيها الدروس  اختيارها تم  التي اسم المدرسةواعطاء  تحديد اللغة العربية في الجدول ميمكنك

  وموقعها.

  ورقة التسجيل بالمكان والتاريخ والتوقيع! واأن تزود وا ال تنس ممن فضلك

  بعد التسجيل، تكون المشاركة إلزامية.

  
  كيف يمكنني إلغاء تسجيل طفلي؟

يجب على إدارة رسمي) في نهاية العام الدراسي. بشكل غير  ال يمكن إلغاء العام الدراسي التالي إال كتابيًا (

  التوقيع على إلغاء التسجيل وبالتالي تأكيده. ممدرسة طفلك

  
  ؟كيف يتم تقييم المشاركة

) أو شارك بنجاح جيد mEtg) ، شارك بنجاح (tgهناك مالحظة مشاركة في الشهادة المدرسية: شارك (

)mgEtg الدرجات.). يتلقى الطالب في الصفين األول والثاني مالحظة في الشهادة. لن تعطى  

  
  .FBZبحاجة إلى مساعدة ، يرجى االتصال بـ  مأي أسئلة أوكنت ملديك ت. إذا كانممل أن أجبنا على أسئلتكنأ

  
 :المدرسي واالندماج اللغات وتعدد المنشأ للغات التخصصي االستشاري المركز

  السيدة العصامي نجاح 

  06938989       239-هاتف: ال

  Najah.ElAissami@kultus.hessen.deالبريد اإللكتروني: 

  
 .تفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 السيدة العصامي نجاح                                         راكالوديا مولنالسيدة 

   )مستشارة متحصصة في اللغة العربية (                                               )المركز مديرة(

 

  
 
 


