مكتب التعليم
في منطقة إنيبه الرور

لماذا يجب أن يشارك طفلي في HSU؟

((Ennepe-Ruhr

التدريس باللغة األم )(HSU

األسباب الدافعة
• سيتمكن طفلك من خالل المدرسة من
• نمو المخزون اللغوية
• تعميق اللغة األصلية شفاهيا وكتابيا
• تنمية الهوية
• القدرة على االعتماد أكثر على الذات
• المشاركة في اختبار اللغة في نهاية القسم
األول (يتم إدخال النتيجة ضمن
"اإلنجازات" في الشهادة)

جهات االتصال في مكتب التعليم

اإلجراءات
معلومات
للوالدين

Angela Partner
مستشارة المدرسة
هاتف 02336 / 93 22 30
a.partner@en-kreis.de
Alwiné Ometa
مستشارة في التأقلم والتكيف عند الهجرة
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محرر
مكتب التربية والتعليم إنيبه الرور)(Ennepe-Ruhr

من الجدير بالذكر
المدرسة الرائيسية هي المدرسة التي تجري فيها
HSU.
المدرسة األساسية هي المدرسة التي يرتادها التالميذ
بانتظام.
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إلغاء التسجيل  /تغيير المدرسة
المشاركة في المدرسة إجباريا بعد التسجيل.
يمكن إلغاء التسجيل فقط في نهاية العام الدراسي
القادم .يجب تقديمه كتابةً إلى إدارة المدرسة
اإللزامية أو إلى المعلم
عند التغيير  ،يجب عليك إعادة التسجيل في
المدرسة الجديدة.

المعلومات من خالل المدرسة
بصفتك ولي أمر تالميذ من أصول مهاجرة  ،ستعلمك المدرسة
بكل ما تقدمه من عروظ

التسجيل
يتم التسجيل في موعد ال يتجاوز بداية العام الدراسي أو
نصف العام الدراسي على األكثر في غضون  4أسابيع.

شهادة حضور
سيتم تسليم شهادة الحضور مع الشهادة في يوم
إصدار كشف العالمات.
شهادة

يرجى ملء استمارة التسجيل وتسليمها إلى سكرتارية المدرسة
اإللزامية أو إلى اي معلم .التسجيل صالح لمدة عام دراسي واحد
على األقل ,حتى تغيير المدرسة أو إلغاء التسجيل .بعد ذلك،
الحضور سيكون إلزامي.

يتم تسجيل الدرجة أو التقييم تحت عنوان
"مالحظات" على الشهادة.

االولياء األعزاء,
المدرسة عبارة عن عرض إضافي من والية
شمال الراين  -وستفاليا للتالميذ من الصف األول
إلى الصف العاشر من ذوي الخلفية المهاجرة الذين
لديهم بالفعل معرفة أساسية باللغة األصلية .اللغات
التي يتم جلبها معهم وثقافة بلدانهم األصلية هي
جزء من هويتهم .اللغات ذات أهمية خاصة
لتطورهم الشخصي .باإلضافة إلى ذلك  ،يعد
الثراء اللغوي رصيدًا ثقافيًا في عالم يتقارب أكثر
من أي وقت مضى.
تتم الفصول الدراسية في فترة بعد الظهر باإلضافة
إلى الفصول العادية .يتم أحيانًا تعليم األطفال من
عدة مدارس معًا في موقع مدرسة واحدة.

الحضور اإللزامي

المهام واألهداف

في الفصل (كما في أي درس مدرسي آخر) الحضور إلزامي.
يالحظ التغيب يسجل في شهادة الحضور.

تتمثل مهمة الدرس في بناء المهارات المكتوبة
والمنطوقة على أساس المناهج الدراسية ونقل المهارات
المهمة بين الثقافات.

المعلمين HSU
المدرسون الذين يعطون الدروس هم موظفون في
والية شمال الراين وستفاليا و هي لغت األم بنسبه
لهم.
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