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  السادة #ٔولیاء ا ٔمور ا ٔعزاء!                                    
  

  .(اللغة األم أو اللغة األصلية) 1عرض تدريس لغة المنشأنطلعكم على  يسرنا في السطور التالية أن
  

  .والديهمشأهم أو منشأ ة منغلالذين لديهم معرفة أساسية بللتالميذ موجه عرض هذا ال
  

  ؟  العربية)اللغة ( تعلم لغة المنشأ لماذا يجب عليك تسجيل طفلك في دروس
 كتابة ومحادثة.  تعلم لغة المنشأ  ، منها  ةمتعدد  لغات  اكتسابطفلك على  مساعدة    نهدف إلى  لغة المنشأ  تدريس  من خالل

  . اللغة األلمانية بسهولةكثيرا في تعلم  هيساعداألصلية  هتلغالطفل إتقان  ذلك فإن باإلضافة إلى 
الحصول على    يمكنهوبالتالي    ،عربية)الاللغة  في لغة المنشأ (  ختبارا  أداء  الثانويةفي نهاية المرحلة  لطفلك    يحق كما  

في اللغة اإلنجليزية أو اللغة األجنبية   غير جيدةدرجات  ، في حال حصوله على    الشهادة النهائيةفي    معادلة درجاته 
   .الثانية

  
  – لمتاحةاللغات ا 

  ةتركيالاللغة  – ةبولنديالاللغة  - ةيطالياالاللغة  – ةكرديالاللغة  - ةعربيالاللغة 
     

    التدريسوأماكن  دوامال ساعات 
  
    صفحة اإلدارة التعليمية بمدينة هيرنا وأماكن التدريس لهذا العام الدراسي على اعات الدوامسعلى  اإلطالع كميمكن  

www.herne.de/hsu 
  

   .ثالث إلى خمس ساعات في األسبوعيتراوح من  تدريسال ساعاتعدد 
  

  المعلمون
  ستفاليا.  فهم موظفون في والية شمال الراين  المنشأ لغات  يدرسونالذين المعلمون 

   .في مدينة هيرنه) األم(اللغة لغة المنشأ   بتدريس ونمؤهل اً ومعلمةمعلم حاليا يقوم ثالثة عشر
  

  المعلومات من خالل المدرسة
 لغة المنشأعن تدريس  بالمعلومات الالزمة    لدينواالالمدرسة بتزويد  إدارة  ستقوم  في المدرسة ،    األطفال  تسجيل  عند

  . يتحدثون لغات متعددةأطفال أمر أولياء  همباعتبار )األم(اللغة 
  

  التسجيل في نهاية العام الدراسي 
  

  :ما يلي  ويلزم لذلكيتم في نهاية العام الدراسي تسجيل طفلك للعام الدراسي القادم 
  
 – األولي امأل نموذج "إبداء االهتمام / التسجيل  .1

„Interessensbekundung/vorläufige Anmeldung“ 

 اإلستمارة لسكرتارية المدرسة. أوالمكتمل قم بتسليم النموذج   .2

 استمارة تسجيل.  " لغة المنشأمعلم "يجب تسليم  في بداية العام الدراسي  .3

  بالضغط على اللينك التالي:  "التسجيل األولي"يمكن العثور على نماذج    ←
www.herne.de/PDF/Bildung/Vorl.-Anmeldeformular-HSU.pdf  
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 لغة المنشأ: نقصد بها لغة الوالدين، أو أحدهما، سواء كان األب أو األم  
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  تمديد عرض اللغة
  

السابقة، وبالتالي   لغات المنشأ أخرى غير مشمولة في عرض لغة الرغبة في تعلم  إبداءيمكن 
  . لذلك التالميذ إذا اجتمع عدد كاٍف من تدريسها  إتاحة يمكن 

  
  طالبًا على األقل   15المرحلة االبتدائية:   ← 

  طالًبا على األقل    18المرحلة الثانوية األولى:   ←
  

  شهادة  منح 
  

  . لغة المنشأ  مشاركة في دروسالصف األول والثاني شهادة الطالب المعلم  يمنح
    .لغة المنشأس ودرجة (عالمة) على إنجازاتهم في درمن الصف الثالث فصاعًدا يتم منح الطالب بدءا 

   .تحت "تعليقات" الشهادة في  لغة المنشأ مدرسة درجة ال تضع
  

    الحضور اإللزامي
   .طوعي  لغة المنشأ دروس التسجيل في

  .والمشاركة حضورال لزمستيالتسجيل 
  

  اختبار اللغة 
  . الثانويةيخضع الطالب الختبار اللغة في نهاية المرحلة   

  شهادة إتمام المرحلة.  فييتم تدوين الدرجة 
  في المرحلة الثانوية (الباكالوريا). لغة أجنبية مستمرة    لغة المنشأ ، يمكن اعتبار    الدرجات المطلوبةإذا تم استيفاء  

  
  

  معنا، نحن في خدمتكم: لمزيد من األسئلة والمعلومات تواصلوا    

  
  المدارس اإلشراف على    

  مديرة اإلدارة التعليمية السيدة/ أندريا كريستوف مارتيني         

  هيرنا  44651،  1العنوان: إيكلر ماركت        

    301الغرفة:        

  23 23 0/ 16  33-56هاتف:        

    martini@herne.de-andrea.christophالبريد اإللكتروني:        

Schulamtsdirektorin Andrea Christoph-Martini 

 Eickeler Markt 1, 44651 Herne  

Zimmer: 301  

Telefon: 0 23 23/ 16-33 56  

E-Mail: andrea.christoph-martini@herne.de 
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  القسم اإلداري

  السيدة / دوز 

    اهيرن 44651،   1إيكلر ماركت العنوان: 

  23 23 0/  16 33-56هاتف:  305الغرفة: 

    sebahat.duez@herne.deالبريد اإللكتروني: 

Frau Düz  

Eickeler Markt 1, 44651 Herne 

Zimmer: 305  

Telefon: 0 23 23/ 16-34 50  

E-Mail: sebahat.duez@herne.de  

 

 االندماج من خالل التعليم ستشارة الخبراء بشأن ا

  جوليا هوسونج السيدة/ 

    اهيرن 44651،   1كلر ماركت أَيْ العنوان: 

  ) ا لمدينة هيرن اإلدارة التعليمية( 303الغرفة: 

  23 23 0/  16  37- 14هاتف: 

  Julia.Hussong@herne.deالبريد اإللكتروني: 

 

Julia Hussong  

Eickeler Markt 1, 44651 Herne 

Zimmer 303 (Schulamt für die Stadt Herne  

Telefon: 0 23 23 / 16-37 14  

E-Mail: Julia.Hussong@herne.de  

  

  سيباستيان ستراشيسشنيك السيد/ 

    اهيرن 44651،   1إيكلر ماركت العنوان: 

  ) ا لمدينة هيرن اإلدارة التعليمية( 303الغرفة: 

  23 23 0/  16  37- 45هاتف: 

  Sebastian.Straschischnik@herne.deالبريد اإللكتروني: 

Sebastian Straschischnik  

Eickeler Markt 1, 44651 Herne Zimmer 

303 (Schulamt für die Stadt Herne) 

Telefon: 0 23 23 / 16-33 45 

E-Mail: Sebastian.Straschischnik@herne.de  

  

  

  
 


