
مرحبا بكم في مدرستنا ،

من الرائع وجودكم هنا! هذا شيء عظيم ان تدعمون أطفالكم في المدرسة
ا ، نود أن نقدم لكم بعض المعلومات المهمة. لكي يكون هذا ناجحا

.  هيكل المدرسة1

مدرستنا هي مدرسة إعدادية. هذا يعني أن طفلك لديه الفرصة للحصول على شهادات  مختلفة. إعتماداا على سرعة
) أو شهادة المدرسةRealschule ) أوالعدادية (Hauptschuleالستعاب، يمكن لطفالك إكمال البتداءية (

الثانوية الممتدة. بمساعدة هذه المؤهلت ، يتوفر للطفال مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية للختيار من بينها.

ا أداء شهادة البكالوريا ( ) في مدرسة ثانوية.Abiturإذا كان طفلك متمكنا جداا ، فيمكنه أيضا

من الصف الثامن ، يتم تقسيم الطلب إلى فصول مختلفة وفقاا لقدراتهم.

من المهم جداا بالنسبة لنا أن يتم تحفيز ودعم جميع الطلب. هذا ينطبق بشكل خاص على الطلب الذين يتعلمون اللغة
اللمانية كلغة ثانية.

ستجد على صفحتنا الرئيسية لمتصفح النترنت الكثير من المعلومات الضافية حول مدرستنا وكل ما هو حديث في
موجز.

 .  العمل الجماعي2

لدينا قواعد مدرسية تنظم التعاون المطلوب. يمكنك العثور عليها مترجمة إلى لغات مختلفة على صفحتنا الرئيسية. أهم
شيء بالنسبة لنا هو التفاعل المحترم مع جميع الطلب والمعلمين وموظفي المدرسة العاملين في المدرسة وحولها.

لذالك ايضا  أي نوع من العنف البدني  ممنوع منعا باتا  وسيؤدي إلى الطرد من المدرسة (من يضرب ، يذهب!).
نتوقع أن يأتي  الجميع في الوقت المحدد لبداية الحصة المدرسية.

ا زملء متعاونون يمكن العثور عليهم في المانة العامة وغرفة الموظفين. لدينا الكثير من الطلب اللطفاء وهناك دائما
عليك فقط أن تجرؤ على السؤال وستتم مساعدتك!

ا ، فيجب عليك التصال بنا للغاء الحضور. أعط  اسم طفلك وفصله الدراسي مثل : "ابنتي مايا إذا كان طفلك مريضا
 أ مريضة اليوم!" هذا يكفي!6موسترمان الصف 

إذا كنت أحد الوالدين و لديك أي أسئلة أو مشاكل ، من فضلك ل تتردد في التصال بنا!

.  التعلم3

ا أن تدعم تعلم طفلك. التعليم إلزامي في ألمانيا ، مما يعني أن طفلك يجب أن يأتي إلى المدرسة كل يوم. من المهم أيضا
يجب أن يتعلم طفلك مفردات اللغة اللمانية كل يوم ، والخيارات التالية متاحة لهذا:

راديو أو تلفزيون ألماني-
 ، إلخ.)Anton ، Duolingoتطبيقات التعلم (-
قراءة الكتب البسيطة معاا ، والقصص المصورة باللغة اللمانية-
درس عائلي باللغة اللمانية (أكل أو تحضير وجبة ، قيادة ، تسوق ...)-
النضمام لنادي رياضي-
عروض مركز الشباب ومشاريع الكنيسة-
أداء الواجب المنزلي معا-



ا لكي تسير عملية التعلم بسلسة ، من المهم أن يجلب طفلك جميع المواد معهم. بالضافة إلى القلم ، يشمل ذلك أيضا
دفاتر التمارين ودفاتر المفردات والمجلدات ، بالضافة إلى الكتب المرجعية والقواميس (!!!).

.  الوصول4

يشارك الطفال في دورات دعم مختلفة بناءا على معرفتهم باللغة اللمانية. كما أنهم يشاركون في الفصول الدراسية
العادية. في البداية فقط في مواضيع مثل الرياضة أو الفن أو الموسيقى. في الدروس الخرى ، يتم تكليفهم بمهام تتعلق

باكتساب اللغة. بعد عام إلى عامين ، يتعين عليهم المشاركة في فصول منتظمة في جميع المواد. في هذه المرحلة ، على
أبعد تقدير ، سيحصلون على درجات لدائهم. حتى ذلك الحين ، سيتم إنشاء شهادات مدرسية. هذه بحاجة ماسة إلى

الحفاظ عليها. إنها وثائق رسمية!

هناك الكثير من المور الجديدة لطفلك خلل هذا الوقت ونحن نعتمد على دعمك حتى يصل طفلك بأفضل شكل ممكن!
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