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أهالي التالميذ األعزاء
لقد وصلتم قريبا ً إلى والية مكلنبورغ  -فوربومرن.
أهالً وسهالً بكم !
ربما يكون لديكم الكثير من األسئلة حول موضوع
اإللتحاق بالمدرسة:
أين يمكن أن يذهب أطفالي إلى المدرسة؟
أين يمكنني تسجيل أطفالي؟
كيف هو الطريق من وإلى المدرسة؟
أين أستطيع تقديم طلب تقييم أو إعتراف بالشهادات
والوثائق المدرسية؟
ما هي األدوات التي يحتاجها أطفالي في المدرسة؟
ستجدون المعلومات التي تجيب عن هذه األسئلة في
هذا الكتيب .ستعثرون أيضا ً على معلومات لإلتصال
بالمسؤولين الذين سيساعدوكم لإلجابة عن أي استفسار
قد يتبادر إلى أذهانكم.
هذا الكتيب يوفر لكم معلومات أساسية حول النظام
المدرسي في والية مكلنبورغ  -فوربومرن ،بذلك
تجدون أنتم وأطفالكم تأقلما ً أسرع في وطنكم الجديد.
أشجعكم على اإلستفادة من مختلف العروض المتوفرة
واتمنى لكم ولعائالتكم بداية ناجحة في المدرسة.

السيد ماتياس برودكورب ()Mathias Brodkorb
وزير التربية والتعليم والعلوم والثقافة في والية مكلنبورغ  -فوربومرن
  |
كلمة حتية وترحيب من وزير التربية والتعليم M-V
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النظام المدرسي في والية مكلنبورغ  -فوربومرن

بعض اإلرشادات والنصائح للتسجيل ألول مرة
وتصنيف المستوى اللغوي

في والية مكلنبورغ  -فوربومرن يوجد
تعليم إلزامي لألطفال والشباب الصغار.
هذا يعني:
أنه يتوجب عليهم الذهاب إلى المدرسة.
دورة
ألمانية
مكثفة

الفصول الدراسية – KLASSENSTUFEN
التعليم االبتدائي األساسي   –    Primarbereich
التعليم المتوسط حتى الصف العاشر   –  Sekundarbereich
التعليم الثانوي للصفوفا  ١٠و Sekundarbereich II  –  ١٣
المدارس المهنية   –  Berufliche Schulen
مدارس لذوي اإلحتياجات الخاصة –  Förderschule
فى هذه المدارس ذات الموقع
القريب توجد دورات مكثفة
لدراسة األلمانية كلغة ثانية

–  Schulartunabhängige Orientierungsstufe
المرحلة التوجهيه للصفيى الخامس والسادس
المدرسة أإلقليمية –  Regionale Schule
–  Integrierte oder kooperative Gesamtschule
المدرسة المتكاملة أو التعاونية الشاملة
المدرسة األساسية اإلبتدائية –  Grundschule
المدرسة الثانوية العليا  –  Gymnasium
–  Sport-, Musikgymnasium, Klassen für hochbegabte Schüler
المدرسة الثانوية للرياضية وللموسيقى وصفوف التالميذ الموهـوبـيـن

يمكنكم تقديم طلبات تقييم أو اإلعتراف بالشهادات
والوثائق المدرسية على العنوان التالي:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 / Referat 201
Jutta Olejko
Werderstraße 124 / 19055 Schwerin
Telefon: 03 85 / 588 -  72 15
E - Mail: J.Olejko@bm.mv-regierung.de
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النظام املدرسي فى مكلنبورج  -فوربومرن

سيحدث العديد من اللقاءات قبل حضور الدرس األول .إدارة
المدرسة أومديرية التعليم أو منسقو اللغة األلمانية كلغة ثانية
في المنطقة التي تعيشون فيها سيخبروكم عن المدرسة التي
سيلتحق بها أطفالكم للتعلم.
حددوا موعداً مع المدرسة الموجودة
في منطقة إقامتكم .مدرسة منطقة
اقامتكم هي المدرسة األقرب لمكان
سكنكم والمسؤولة عن تسجيل وتدريس
أطفالكم بها.
الهدف هو التسجيل الرسمي الناجح في
المدرسة التابعة لمنطقـتكم .هذا تقرره
إدارة المدرسة.
تحتاج المدرسة إلى معلومات عن الطفل
وتساعدكم على ملئ إستمارة التسجيل.
إحضروا معكم الوثائق المطلوبة مثل
شهادة تسجيل السكن ،جواز سفر أو
بطاقة الهوية الشخصية ،شهادة الميالد
والوثائق المدرسية.
تقييم المهارات اللغوية :يحدد مستوى
معرفة طفلك باللغة األلمانية .يقوم بهذا
االختبار المعلم في المدرسة أو منسق
اللغة األلمانية كلغة ثانية من مكتب التربية والتعليم أثناء
المقابلة .هذا التقييم مهم للتسجيل في الصف الدراسي المناسب،
أو عند التسجيل في دورة لغوية مكثفة لتعلم اللغة األلمانية أو
لمحو األمية .بعد ذلك يبدأ اليوم الدراسي.
إستثناء :ال يوجد تعليم إلزامي في مركز استقبال الالجئين
في هورست التابع لوالية مكلنبورغ  -فوربومرن.
نصائح بخصوص التسجيل أألول والتصنيف اللغوي
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قبول التلميذات والتالميذ اللذين تكون لغتهم أألصلية غير اللغة األلمانية كمـلتحـقـين بالمدرسة وليس من الصف األول

أول تسجيل في المدرسة األقرب لمكان إقامتكم

= Wohnortschule
هي املدرسة األقرب
ملكان إقامتكم

مديرية التربية والتعليم  /مجلس إدارة المدارس
منسقوا اللغة األلمانيى كلغة ثانية

مقابلة إستشارية
مع إدارة المدرسة  /التالميذ  /أولياء األمور
اإلستشارة فى المسار الدراسي
دروس دعم إضافية
 .1تقييم الكفاءة اللغوية من معلمين مؤهلين /منسق
اللغة األلمانية كلغة ثانية

أساس التقييم
يعتمد على المهارات
اللغوية الموجودة وإمكانية
استخدامها في الدروس

التالميذ الذين
ال يملكون معرفة
أو لديهم معرفة
غير كافية في
اللغة األلمانية

دورة لغة ألمانية مكثفة في المدارس
المتخصصة لذلك:
ليس فى كل المدارس ولكن فقط في المدارس
المتخصصة لعمل دورات لغة المانية مكثفة
واألقرب لسكنكم هى الوحيدة التى تقدم مثل
هذه العروض .بيان تحت عنوان «المدرسة
في كلمات مختصرة» ص 7

دورة مكثفة في المدراس
األقرب لمكان إقامتكم
خالل الدورة المكثفة تصبح
المدرسة المتخصصة هي
المدرسة المسؤولة
عن التالميذ

تسجيل التالميذ في المدرسة التابعين لها واإللتحاق بـ  = Regelklasseالصف النظامي
وفقا ً للعمر وتمشيا مع المسار الدراسي السابق و يجري بعد  3أشهر التحديد
النهائي للصف المناسب

لزيادة الدعم والمساعدة
 /تقديم طلب إلى مديرية
التربية والتعليم
4
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اإلعتراف باللغة األم كلغة أحنبية
وضع خطة دعم لتعلم اللغة األلمانية
كلغة ثانية

لزيادة الدعم والمساعدة
 /تقديم طلب إلى مديرية
التربية والتعليم

مخطط القبول فى املدارس   |
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المدرسة فى كلمات مختصرة

قبل بداية الدراسة :قبل أن يبدأ اليوم الدراسي األول
يحتاج التالميذ بعض األشياء لمتابعة الدروس .هذا
يشمل حقيبة المدرسة أو حقيبة تحمل على الظهر
ومقلمة ومالبس وأدوات الرياضة .سوف تجدون
لمحة عامة عن هذه األشياء في صفحة .14
أدوات العمل :ال يحتاج األهل لشراء أي شيء
من أجل التدريس .المدرسة تعير التالميذ على
سبيل المثال الكتب المدرسية مجاناً ،و ذلك طبقا
للصف الدراسي .و يتم التوزيع في بداية العام
الدراسي .ويتم إعادتها في نهاية العام الدراسي.
وألن العديد من األطفال يتعلمون من هذه الكتب،
يجب االعتناء بالكتب.
األكل والشرب :التعلم يسبب أحساس بالجوع.
بالتالي ال يجب نسيان وضع الطعام والشراب
في حقيبة المدرسة لتناولها أثناء فترة اإلستراحة.
زجاجة ماء مملوءة وعلبة طعام مليئة ببعض
الفواكه والخضار والسندويتش .هناك وجبة غداء
في المقصف المدرسي و لكن الوجبة المقدمة في
المقصف المدرسي تكون مقابل نقودا (ليست مجانية).
الطريق من وإلى المدرسة :أولياء األمور
مسؤولون عن الطريق المدرسي .إذا كانت المدرسة
قريبة ،يمكن لألطفال الذهاب والمجئ سيرا على
األقدام .إذا كانت المدرسة بعيدة ،هناك حافالت
مدرسية أو وسائل النقل العام األخرى .المدرسة
تخطرأولياء األمور عن هذه اإلمكانيات .ينصح
أولياء األمور بالتدريب مع أطفالهم على الذهاب
واإلنصراف من المدرسة.

التعليم اإللزامي ،وإجازة الغياب الخاصة أو
المرضية :على التالميذ التوجه للمدرسة من يوم

اإلثنين إلى يوم الجمعة .بداية ونهاية اليوم
الدراسي مذكور و موضح بالجدول الدراسى
بإستثناء العطالت .يمكن تقديم طلب للغياب عن
المدرسة ألسباب هامة عائلية أو شخصية .يجب
تقديم الطلب مسبقا وبشكل مكتوب .إذا كان طفلك
مريضا ،يجب عليك إبالغ المدرسة وذلك قبل بدء
الحصص هاتفيا ً أو شخصيا.
دروس اللغة األلمانية المكثفة والصفوف
النظامية :في المدرسة القريبة من مكان إقامتكم

يتلقي التالميذ الذين ال يتحدثون اللغة األلمانية بتاتا ً
أو يملكون مهارات محدودة منهجا ً مكثفا ً في اللغة
األلمانية .في المدرسة االبتدائية يشمل تدريس
المنهج المكثف  10ساعات دراسية و إبتداء من
الصف الخامس  20ساعة دراسية في األسبوع.
يتلقى التالميذ أيضا دروسا في الصفوف المنتظمة.
ويحدث اإلنتقال إلى الصف العادي بشكل تدريجي.
يمكن إجراء المنهج المكثف والتدريس في الصف
العادي في مدرستين مختلفتين في المنطقة التي
تعيشون فيها .و لما كان األمر كذلك ،تعمل هاتين
المدرستين معا وبشكل وثيق .يساعد في ذلك منسق
اللغة األلمانية كلغة ثانية.
التعليم و المشاركة اإلجتماعية :ألولياء األمور
الحق في تقديم طلب لدى مكتب الضمان اإلجتماعي
للحصول على دعم مالي .يشمل هذا الدعم مثالً
وجبة الغذاء في المدرسة ،أورسوم العضوية في
أحدى الجمعيات ،أو نادي رياضي أو رسوم
لمدرسة الموسيقى.

الجدول الدراسي :يحصل طفلك على البرنامج
الدراسي ومكان انعقاد الدروس والمواد التي
ستدرس بشكل يومي.
6
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الحصة الدراسية فى كلمات مختصرة

مسؤولية اإلشراف في المدرسة :يتولى المعلمون
في المدرسة مهمة االشراف على التالميذ .هذا
يعني أن المعلمين مسؤولون على راحة و صحة
التالميذ .هناك تأمين صحي للتالميذ أثناء تواجدهم
في المدرسة .في حالة إصابة أوالدكم أثناء تواجدهم
في المدرسة أو في الطريق إلى المدرسة الرجاء
إبالغ إدارة المدرسة بذلك.
العالمات والشهادات :الشهادة تقدم معلومات عن
مستوى األداء والمواهب والتقدم في الدراسة لدى
التالميذ .يتم ذلك من خالل إعطاء عالمات للمواد
الدراسية أو على شكل تقرير حول التقدم في تعلم
المواد .مرتين في العام الدراسي يحصل جميع
التالميذ على تقييم نتائج دراستهم بشكل عالمات
أو تقرير.
في والية مكلنبورغ -فوربومرن توجد العالمات
التالية:
1

جيد جدا

2

جيد

3

مقبول

النتائج تستوفي المتطلبات بشكل عام

4

كاف

النتائج تدل على نواقص

5

ناقص

النتائج ال تستوفي المتطلبات ،المعرفة األساسية موجودة.

6

النتائج تستوفي المتطلبات بشكل مميز (أعلى عالمة)
النتائج تستوفي المتطلبات تماما

غير مالئم النتائج ال تستوفي بالمتطلبات ،المعرفة األساسية غير
موجودة.

تعويض النقص اللغوى :أثناء التدريس يتوجب
على المعلمين أن يأخذوا بعين االعتبار أن التالميذ
األجانب يتعلمون في البداية اللغة األلمانية وهم
ال يتكلمون األلمانية بشكل جيد مثل التالميذ من
أصل ألماني .هذا ينطبق على اإلختبارات الشفوية
والكتابية و الفحوصات الطويلة .في هذه الحالة
يمكن تأجيل إعطاء العالمات بشكل جزئي أو كامل
وحتى السنتين .هذا يتوقف على مدى نجاح أوالدكم
في التحدث باللغة األلمانية أوإستخدامها في الكتابة
أو مدى السرعة في تعلم هذه اللغة.
8
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احلصة الدراسية فى كلمات مختصرة

القاموس :تساعد القواميس الثنائية اللغة في
الفصول الدراسية .بحيث ُتمكن التلميذ من فهم
الدروس بشكل أفضل .يمكن إستخدام القاموس في
كل إختبار وكل إمتحان.
الواجبات المنزلية :الواجبات المنزلية هي جزء
من النشاط اليومي للتلميذ بعد المدرسة .يع ُد التلميذ
نفسه للدروس .تشمل هذه تحضير الحقيبة المدرسية
حسب الجدول الدراسي ،حل الواجبات لليوم القادم
ويمكن ألولياء األمور التعرف على أحدث األخبار
في المدرسة.
الرحالت المدرسية :الرحالت المدرسية جزء جميل
من الحياة المدرسية .الرحالت المدرسية متعة ويتم
فيها التعليم في موقع مختلف .الحضور إلزامي
ويكلف ماال .يمكن طلب التكاليف من مكتب الضمان
االجتماعي .إذا كانت الرحلة المدرسية بها سفر
لمقاطعة أخرى أو خارج المانيا ،بالتالي فإن دائرة
األجانب هي المسؤولة عن إعطاء الموافقة للسفر.
الرياضة ودروس السباحة :الرياضة ودروس
السباحة جزء من التعليم اإللزامي لجميع األطفال
والمراهقين .ولهذا يحتاج الطالب مالبس
وأحذية للرياضة.
التواصل مع أولياء األمور :المعلمون ومعلمو
الصفوف هم الشركاء لآلباء واألمهات في الحياة
المدرسية اليومية .وهم يقومون باإلبالغ عن النجاح
المدرسي لطفلك ،ويوضحون األمور التي تحتاج
إلى دعم .خذ وقتك في مناقشات أولياء األمور مع
المعلمين .لديك الحق في إجراء نقاش مع معلمي
الصفوف والمعلمين .يستطيع أولياء األمور التحدث
مع معلمى المواد الدراسية في يوم أولياء األمور.
للتواصل مع إدارة المدرسة يمكن ألولياء أمور
التالميذ تقديم طلب للحصول على مساعدة لغوية
أو مترجم .حافظوا على تواصل جيد مع المدرسة
التي يدرس فيها أطفالكم .بهذا تتعرفوا أيضا على
التالميذ اآلخرين وأولياء أمورهم وعائالت أخرى.
احلصة الدراسية فى كلمات مختصرة
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قائمة للتدقيق ألولياء أمور التالميذ

األدوات األساسية • توصيات للشراء

التسجيل في مدرسة مكان اإلقامة

الحقيبة المدرسية/حقيبة الظهـر

عنوان أو رقم هاتف المدرسة
تعرف على المدرسة التي توفر دروس اللغة
األلمانية المكثفة كلغة ثانية في منطقة إقامتك.
•• حدد موعد مع المدرسة
•• الوثائق المطلوبة للتسجيل :شهادة تسجيل السكن
وجواز السفر أو بطاقة الهوية وشهادة الميالد والوثائق
المدرسية الخاصة بالطفل.

مصنفات لحفظ أوراق العمل المدرسية
دفاتر للكتابة أو دفاتر األوراق المفردة
(المربعة والمسطرة)
دفتر الرسم
علبة األلوان
كراسة المالحظات الخاصة بالواجبات المنزلية
زجاجة للشرب وعلبة طعام الغداء
قاموس ثنائي اللغة

يبدأ التدريس فى الساعة ................
•• شراء المواد التعليمية
•• الحقيبة المدرسية
•• المقلمة ومحتوياتها
•• المالبس واألحذية الرياضية
•• زجاجة الماء وعلبة طعام الغداء لالسترحة
•• قاموس ثنائي اللغة
•• معرفة الطريق إلى ومن المدرسة
(باستخدام الحافلة؟ /سيرا على األقدام؟)

المقلمة

قبل اليوم األول من المدرسة

قلم الحبر
خراطيش الحبر
أقالم الرصاص
أقالم رصاص ملونة  /أقالم بالستيك ملونة
ممحاة
براية
مسطرة
مثلث
مقص
قلم الصمغ

بعد إنتهاء اليوم الدراسي

التحدث مع الطفل حول ما يحدث في المدرسة واليوم
الدراسي
•• اإلمتثال لمواعيد الواجبات المنزلية
•• السعي للتواصل مع معلم الصف واإلحتفاظ بهذا
التواصل
•• اإلبالغ عن عدم مشاركة الطفل قبل بدء الحصة في
حالة المرض

حقيبة قماشية رياضية بحمالة

حذاء رياضي بنعل فاتح اللون
مالبس رياضية
مالبس السباحة
منشفة

اإلجراءات اإلدارية

السؤال لإلستفادة من العرض الخاص «التعليم
والمشاركة اإلجتماعية» من مكتب الضمان اإلجتماعي
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قائمة مرجعية للوالدين
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مكثف من األلف إلى الياء

هنا يستطيع الطالب تعلم اللغة
األلمانية بشكل مكثف

في اإلنترنت يوجد الئحة تتجدد دائما ً عن المدارس
التي تدرس اللغة األلمانية ألطفالكم وبشكل مكثف و
القريبة من مكان سكنكم
www.daz-mv.de/schulen

مكان إقامتى يدعى
…………………………………………………………………

المدرسة التى يتعلم فيها طفلى اللغة أأللمانية كلغة ثانية تدعى
…………………………………………………………………

منسقة  /منسق اللغة األلمانية كلغة ثانية يدعى
…………………………………………………………………
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موقع املدارس لتدريس اللغة األملانية بشكل مكثف

موقع املدارس لتدريس اللغة األملانية بشكل مكثف
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اإلتصال بالمسؤولين
مديرية التربية والتعليم في غرايفسفالد:

مديرية التربية والتعليم في روستوك

Staatliches Schulamt Greifswald
Martin-Andersen-Nexö-Platz 1
17489 Greifswald

Staatliches Schulamt Rostock
Möllner Straße 13
18109 Rostock

د .ميخائيل كوسوف

السيد كالوس شيرر

هاتف0 38 34 / 59 58 28 :

البريد اإللكترونيM.Kossow@schulamt-hgw.bm.mv-regierung.de :

السيدة جيسينة أوتيس

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانية للتعليم الثانوي  1و2
هاتف0 38 34 / 79 20 :
البريد اإللكترونيdaz-sekundar@arcor.de :

هاتف03 81 / 70 00 7 84 02 :

البريد اإللكترونيK.Scherer@schulamt-hro.bm.mv-regierung.de :

السيدة مارتينا شيرف

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانيةـ مدينة روستوك

18107 Rostock, Warnowallee 25

G.Utess_01@schulamt-hgw.bm.mv-regierung.de

ساعات العمل كل يوم أربعاء من  09:00إلى  13:00بعد التسجيل وبعد االتفاق
هاتف03 81 / 1 21 42 84 :
البريد اإللكترونيkrusensternschule@web.de :

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانية للمدارس االبتدائية

السيدة كيرستين جيسييكنغ

السيدة د .بترا كوك

هاتف03 83 26 / 4 65 67 :

البريد اإللكترونيdaz-primar@gmx.de :

السيدة ماجدالينا تشفاستيك -بوزكوفكا

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانية للمدارس في
منطقة الحدود األلمانية-البولندية
هاتف03 97 54 / 2 06 11 :
البريد اإللكترونيschule-daz@t-online.de :

مديرية التربية والتعليم في نيوبراندينبورغ:
Staatliches Schulamt Neubrandenburg
Helmut - Just - Straße 4
17036 Neubrandenburg
السيد يورغن شوماخر

هاتف03 95 / 3 80 7 83 26 :

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانية ،مقاطعة روستوك (شرق)
هاتف0 38 43 / 21 40 75 :
(مدرسة إقليمية «توماس مينسر» في مدنية غيستروف)
البريد اإللكترونيK.Gieseking_01@schulamt-hro.bm.mv-regierung.de :

السيد ميركو موريك

منسق اللغة األلمانية كلغة ثانية ،مقاطعة روستوك (غرب)
هاتف03 84 64 / 2 02 50 :
(مدرسة إقليمية مع مدرسة إبتدائية في مدينة بيرنت)
البريد اإللكترونيM.Murk_01@schulamt-hro.bm.mv-regierung.de :

مديرية التربية والتعليم في شفيرين:
Staatliches Schulamt Schwerin
Zum Bahnhof 14
19053 Schwerin
السيد تورستن كرول

البريد اإللكترونيJ.Schumacher@schulamt-nb.bm.mv-regierung.de :

هاتف03 85 / 588 - 7 81 62 :
البريد اإللكترونيT.Kroell@schulamt-sn.bm.mv-regierung.de :

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانية
هاتف03 99 54 / 2 20 43 :
البريد اإللكترونيP.Nikelski_01@schulamt-nb.bm.mv-regierung.de :

السيدة أنكه إنغلمان

السيدة د .بيجي نيليلسكي
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بيانات أإلتصال

منسقة اللغة األلمانية كلغة ثانية
هاتف01 57 / 35 41 97 56 :
البريد اإللكترونيankeengelmann@aol.com :

بيانات أإلتصال
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اإلتصال
وزارة التربية والتعليم والعلوم والثقافة في والية
مكلنبورغ  -فوربومرن
السيدة آدا كوادة
مديرة مشروع
تنسيق الشؤون المدرسية للمهاجرين
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern
Frau Ada Quade
Referat „Schulische Belange der Migration,
)“Deutsch als Zweitsprache und interkulturelle Bildung
Werderstrasse 124
Schwerin 19055
Internet: www.bm.regierung-mv.de
E-Mail: poststelle@bm.mv-regierung.de

مكتب الخدمة اإلستشارية مكلنبورغ  -فوربومرن
اللغة األلمانية كلغة ثانية في المدارس
RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Landesfachstelle M-V DaZ in der Schule
Frau Dr. Evelyn Röttger
Am Melzer See 1
)17192 Waren (Müritz
Internet: www.daz-mv.de
E-Mail: daz@raa-mv.de

األسس القانونية
قانون التعليم المدرسي لوالية مكلنبورغ  -فوربومرن و اللوائح
اإلدارية لوزارة التربية والتعليم والعلوم والثقافة من  1آب
 /أغسطس 2011
«العزم على تعزيز اإلندماج وإلتحاق التالميذ غير ذوى أألصل
األلمانى بالمدارس في والية مكلنبورغ  -فوربومرن»
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