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 2018/2019التحاق طفلكم بالمدرسة في العام الدراسي 
 
 

 الوالدین العزیزین،
 

 .2018/2019الدراسي  عامھ السادس، فسیكون في سن االلتحاق بالمدرسة في العام 2018یونیو  30بما أن طفلكم سیبلغ في 
  وھذا یعني أن علیكم تسجیل طفلكم في المدرسة المذكورة أدناه في األیام واألوقات المحددة.

 
  المدرسة المختصة بطفلكم في منطقتكم ھي

 
  المرفقة األصلیة مفي رسالتك ونعند ھذه النقطة ستجد

 اسم وبیانات االتصال بالمدرسة االبتدائیة الخاصة بكم.
 

 المدرسة التي تقوم بالتسجیل فیھا أوقات التسجیل التالیة:تتیح 
 

  تحتوي الفقرة التالیة على أوقات التسجیل و
  مواعید مؤتمرات المعلومات في مدرستكم:

  اجتماع أولیاء األمور الخاص بالمعلومات، -
  الیوم المفتوح -
  االحتفال بااللتحاق بالمدرسة -
 مالحظة أخرى عند الحاجة  -
 

 ماذا علّى أن أفعل؟
 وشھادة میالد ھذا الخطابیرجى إحضار  یرجى تسجیل طفلك في شھر ینایر في المدرسة االبتدائیة المذكورة (مدرسة االلتحاق).

 ، فیلزم إحضاره أیًضا عند التسجیل.حكم محكمة بحق الحضانةوإذا كان ھناك  طفلك معك للتسجیل.
 

 ى؟ماذا لو أردت تسجیل طفلي في مدرسة أخر
إذا كان طفلك غیر ملتحق بالمدرسة االبتدائیة المذكورة أعاله، بل بمدرسة ابتدائیة عامة أخرى، فیرجى تقدیم طلب غیر رسمي 

  .2018ینایر  26موعد غایتھ إلى المدرسة االبتدائیة المذكورة أعاله في 
في  األماكن المتاحة وعلى اللوائح القانونیة ویتم البت علىبناًء یتحدد مدى إمكانیة قبول طفلك في المدرسة االبتدائیة التي ترغبھا 

 .2018ھذا في شھر أبریل 
إذا كان طفلك قد تم قبولھ في مدرسة ابتدائیة خاصة، فیجب علیك التوقیع على وثیقة تنازل عن مكان في المدرسة العامة في موعد 

 الخاصة. ویمكنك الحصول علیھا في المدرسة االبتدائیة ،2018فبرایر  15غایتھ 
 

 أود أن أقدم لكم فیما یلي بعض المعلومات العامة عن المدارس االبتدائیة في بریمن وإجراءات التسجیل:
 

 رسالة حول التسجیل بالمدارس
 

 إلى أولیاء أمور
 اسم طفلكم یُكتب ھنا

 

أعزائي اآلباء واألمھات، لقد 
تلقیتم خطاب باللغة األلمانیة حول 
التسجیل بالمدارس من السیناتور 

 المسؤولة عن األطفال والتعلیم.
وقد قمنا بترجمة محتواه لكم في 

 ھذه الرسالة النمطیة.



 
 في بریمن ھناك ثالثة أشكال من المدارس االبتدائیة العامة:

 .13:00حتى الساعة  8:00یتم تعلیم األطفال ورعایتھم یومیًا من الساعة  المدارس االبتدائیة المعتمدةفي  )1
حتى  8:00تعلیم األطفال ورعایتھم یومیًا من الساعة  –وفقًا لنموذج المدرسة  –یتم  مدارس الیوم الكامل اإللزامیةفي  )2

حتى الساعة  8:00عة ویومین من السا 16:00حتى الساعة  8:00أو لمدة ثالثة أیام من الساعة  15:00الساعة 
14:00.  

باإلضافة إلى  .13:00حتى الساعة  8:00یتم تعلیم كل األطفال ورعایتھم من الساعة  مدارس الیوم الكامل المفتوحةفي  )3
سوف تحصل على مزید من  .16:00أو  15:00ذلك یمكن تقدیم طلب للحصول على رعایة مسائیة حتى الساعة 

 المعلومات عند التسجیل.
ویمكنك االستعالم عند  في ورقة المعلومات المرفقة شكل المدرسة الذي علیھ مدرسة االلتحاق المختصة بطفلك.سوف تجد 

 التسجیل عن إمكانیات الرعایة األخرى قبل الحصص الدراسیة وبعدھا.
 

 ما ھي الحاالت الصعبة؟
 في األحوال التالیة: الحالة الصعبة توجد
الالزمة للتعامل مع ھذه اإلعاقة في المدرسة  اإلنشائیةكان لدیك طفل من ذوي اإلعاقة وال تتوفر التجھیزات إذا  -أ

  المختصة أو
إذا كان ھناك أخ أو أخت للطفل یذھب إلى مدرسة أخرى، وقد یؤدي ذھاب أطفالك إلى مدارس مختلفة إلى مشاكل كبیرة  -ب

 بسبب وضعك المھني أو العائلي. 
مع اإلثباتات المناسبة للحالة إلى  –على األكثر  26/1/2018حتى  –طلب الحاالت الصعبة خالل مھلة التسجیل یجب تقدیم 

  تقدیم إثباتاتھا خالل ھذه المھلة! لم یتملن یتم النظر في الطلبات التي لم یتم تقدیمھا أو  مدرسة االلتحاق المعینة.
قید في سن ل بھا الطفل الماألخوة، فسیتم التعامل مع طفلك بنفس الطریقة التي یعامَ إذا تم قبول طلب الحاالت الصعبة بسبب أحد 

ولكن إذا كان عدد األماكن الدراسیة غیر كاٍف لاللتحاق، فإن القبول في المدرسة المعنیة یتقرر بناًء على  االلتحاق بالمدرسة.
  القرعة.

  وإال فعن طریق القرعة. ،بسبب االنتقاالت، تكون األولویة لألخوةوإذا كان ھناك مكان آخر في المدرسة بعد قبول األطفال 
 

 االلتحاق الشامل بالمدرسة عند احتیاج الدعم ألسباب تربویة خاصة 
وسوف یحصل طفلك على  ،إذا كان لدى طفلك احتیاج معترف بھ للدعم ألسباب تربویة خاصة، فیرجى اإلبالغ بھذا عند التسجیل

  تلبي احتیاج الدعم الخاص بالطریقة المناسبة.مكان في المدرسة التي 
 
 

 كیف ومتى یمكنني تأجیل طفلي؟
وإذا كان األمر كذلك، فإن السیناتور  یمكن تأجیل األطفال في سن المدرسة لعام واحد، إذا كانت ھناك أسباب صحیة خطیرة لھذا.

  ي لطبیب المدرسة.على الرأي الطبھذا بناًء المسؤولة عن األطفال والتعلیم ھي التي تقرر 
 

 المزید من األسئلة؟
مزید من األسئلة حول تسجیل طفلك فإن مدرسة التسجیل الخاصة بك ترحب باستفساراتك وبالطبع یمكنك أیًضا إذا كان لدیك 

 االتصال بنا مباشرةً.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 بالتوكیل

 
 موقَّع علیھ: ھورستمان


