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 االختبار اللغوّي لتحديد المستوى قبل االلتحاق بالمدرسة بعام 

 
 

 اآلباء األعزاء،

 
بعام ما إذا كان ( اللغوي  لتحديد المستوى يُحدَّد قبل االلتحاق بالمدرسة Citoبمساعدة اختبار سيتو ) تتلقون بموجبه موعد االختبار اللغوّي لتحديد مستوى طفلكم.

من قانون  36من المادة  1قرة الطفل يحتاج إلى مزيد من المساعدة لتطوير اللغة. وتعد المشاركة في هذا االختبار اللغوي  لتحديد المستوى أمًرا إلزاميًا )بموجب الف

 المدارس في بريمن(.

 ولذلك فقد حجزت في

 االسم، المكان المدرسة االبتدائية:

  
  الوقت في تمام الساعة:   التاريخ بتاريخ:                  

دقيقة. ويمكن أن يأخذ الطفل استراحة في أي وقت خالل االختبار. لذلك يُرجى ترتيب  25( اللغوي  حوالي Citoموعد اختبار لطفلكم. يستغرق اختبار سيتو )

 أموركم لقضاء وقٍت أطول بعض الشيء في صحبة طفلكم.

 يمكن تأجيل هذا الموعد هاتفيًا في الحاالت الطارئة.

إذا تبين أن طفلكم يحتاج إلى الدعم  ( اللغوي  على التقديم في المدرسة.Citoال تؤثر نتيجة اختبار سيتو ). ( اللغوّي كتابيًاCitoسنبلغكم بنتيجة اختبار سيتو )

 فسوف يتلقى الدعم اللغوي  مجانًا.

 

كذلك نتائج التشخيص اللغوي  باعتبارها بديالً عن تجدون في ظهر هذا الخطاب مزيدًا من اإلرشادات حول إرسال النتائج إلى روضة األطفال، وتجدون 

.Citoاختبار سيتو )  ( اللغوي 

 
 مع أطيب التحيات

 عنه
 توقيع لينا هوخشتاين

 
 

 معلومات حول الطعن القضائي

 Am Wall 198, 28195يمكنكم في غضون شهر من إعالمكم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية لمدينة بريمن الهانزية الحرة )عنوانها 
Bremen.كتابيًا أو بالمثول أمام كاتب المحكمة لتسجيل الدعوى ) 
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 لشؤون األطفال والتعليم
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 2019( اللغوي لعام CITOاختبار سيتو )

 
 

 ( اللغوّي؟Citoما البديل عن اختبار سيتو )
 

ى عليكم تقديم طلب لد ( اللغوي اللجوء إلى ما يُعرف بنتائج التشخيص اللغوّي. وللقيام بذلك يجبCitoيمكن بدالً من المشاركة في اختبار سيتو )
وخ ينائبة مجلس الشيوخ لشؤون األطفال والتعليم. أنتم من يتحمل تكاليف ذلك. تجدون معلومات تفصيلية على الصفحة الرئيسية لنائبة مجلس الش

( اللغوي( أو يمكنكم االستعالم هاتفيًا من Citoاختبار سيتو )← األكثر بحثًا ←  www.bildung.bremen.deلشؤون األطفال والتعليم )
 (.10100 0421خالل الخط الساخن )

 
لدى نائبة مجلس الشيوخ لشؤون األطفال والتعليم، في  ،2019أبريل/نيسان  30حتى يجب أن تكون نتائج التشخيص اللغوّي متوفرة للفحص 

Rembertiring 8-12, 28195 Bremen. 
 
 
 

 النتائج إلى روضة األطفالإرسال 
 

إلجراء الدعم الذي يتناسب مع الطفل. التخطيط وألن الدعم اللغوي يجري في روضة األطفال، فإنه يحتاج إلى نتيجة االختبار لتنظيم مجموعات الدعم ومن أجل 

  لذلك تُرسل نائبة مجلس الشيوخ لشؤون األطفال والتعليم نتيجة االختبار إلى روضة األطفال.
 

 رغبتكم في إرسال نتيجة طفلكم إلى روضة األطفال يمكنكم رفض ذلك كتابيًا. ولن يلحق بكم أي ضرر جراء رفضكم لذلك. عدمي حالة ف
 
 

 2019/04/30يرجى إرسال هذا النموذج في موعد أقصاه 
 إلى 

 نائبة مجلس الشيوخ لشؤون األطفال والتعليم 
Rembertiring 8-12 

28195 Bremen 
 (Citoالرئيسية: سيتو )الكلمة 

 
 
 

 
 

 

 رفض إرسال نتيجة االختبار

 

بموجب هذه الوثيقة أرفض أن تُرسل نائبة مجلس الشيوخ لشؤون األطفال والتعليم نتيجة االختبار اللغوي لتحديد المستوى لعام 

 إلى روضة األطفال الملتحق بها طفلي  2019

 (.«ID»)رقم هوية الطفل:  «اللقب» «االسم األول» 

 
 
 
 

 * توقيع ولي األمر/ولية األمر     المكان، التاريخ

 * أقر أني مخول لي توقيع هذا الخطاب باسم وليي أمر طفلنا.

http://www.bildung.bremen.de/

