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بخصوص تسجيل طفلك في المدرسة االبتدائية للعام الدراسي 2022/2021
حضرة الوالدين اللمحترمين – حضرة الوصي القانوني المحترم
تبدأ في السنة القادمة مرحلة جديدة لطفلك .في السنة القادمة يجب على إبنك الذهاب إلى المدرسة وبعد عطلة الصيف في سنة 2020
سيبدأ بالدوام على المدرسة
يمكنك تسجيل طفلك في إحدى المدارس الدينية مثل المدارس االبتدائية الكاثوليكية والبروتيستانتية أو في المدارس االبتدائية العامة
الموجودة في مدينة مونستر
فيما يلي معلومات بخصوص عملية التسجيل في المدرسة:
تستلم إدارة المدرسة االبتدائية الحكومية طلبات التسجيل في األوقات التالية:
من  . 02حتى 2020/11/06
الرجاء الحصول على موعد مع إدارة المدرسة اإلبتدائية التي تختارها قبل األسبوع الذي يتم فيه التسجيل بذلك تساعدنا على تفادي
أوقات إنتظار طويلة .
يود مدير/ة المدرسة التعرف على إبنك أو إبنتك في وقت مبكر .لذلك عليك إحضار طفلك معك إلى المدرسة عند الحضور للتسجيل.
عليك إحضار وثيقة والدة للطفل أو نسخة عن دفتر العائلة وهويتك الشخصية وبيان تسجيل مكان السكن عند الحضور لتسجيل
طفلك .الرجاء القيام بتعبئة االستمارة المرفقة الخاصة بالتسجيل في المدرسة وإحضارها معك إلى المدرسة عند الحضور
للتسجيل.
يمكنك الحصول على المعلومات الكافية واالنطباع الشخصي عن المدرسة التي تم إختيارها خالل ندوات تقديم المعلومات عن
المدرسة أو في أيام (أالبواب المفتوحة) .مرفق مع هذا الكتاب جدول عن مواعيد ندوات تقديم المعلومات في المدرسة.
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وف ًقا لقانون الحماية من العدوى  ،يجب أن يتمتع أطفال المدارس بحماية كافية ضد الحصبة قبل أن يتمكنوا من حضور الفصول
الدراسية .يرجى تقديم دليل على هذه الحماية من الحصبة عند مقابلة التسجيل من خالل تقديم بطاقة التطعيم األصلية أو شهادة طبية
تفيد بأن طفلك محصن ضد الحصبة أو أن هناك أسبابًا طبية تمنع من تلقيح طفلك ضد الحصبة.
الرجاء االنتباه إلى أنه اليمكن تجاوز عدد الصفوف المحدد من قبل حكومة مقاطعة نوردراين ويستفاليا للعام الدراسي
 . 2022/2021هنا يتم تحديد عدد الصفوف الجديدة االبتدائية لمدينة مونستر وكم عدد الصفوف المسموح بها لكل مدرسة.
وبناء على نتائج التسجيل وعدد الصفوف المسموح بها في المدرسة اإلبتدائية يتم تقرير عدد التالميذ الذين يمكن أن يتم قبولهم في
تلك المدرسة ولذلك فإنه من الممكن أن اليحصل طفلك على مكان في المدرسة التي تم اختيارها.

...

في حا لة تجاوز عدد التالميذ المسجلين في المدرسة للعدد المحدد لهذه المدرسة يتم البحث عن أقرب مدرسة إبتدائية أخرى من
سكن التالميذ الذين اليتم قبولهم .يتم قبول التالميذ في المدارس الدينية ويفضل منهم التالميذ الذين لهم نفس المعتقد
في حالة بقاء أماكن شاغرة في تلك المدارس يمكن قبول التالميذ اآلخرين.
هنا تؤخذ األمور التالية بعين االعتبار:
 التالميذ الذين لهم أخوة أو أخوات مقبولين في تلك المدرسة. -مسافة الطريق إلى المدرسة

في حالة بقاء أماكن شاغرة في المدرسة فإنه يمكن قبول التالميذ في المدرسة التي التكون األقرب إلى بيوتهم .يتم قبول التالميذ في
المدارس الدينية ويفضل منهم التالميذ الذين لهم نفس المعتقد في حالة بقاء أماكن شاغرة في تلك المدارس يمكن قبول التالميذ
اآلخرين
وفي هذه الحالة تؤخذ األمور التالية بعين االعتبار.
التالميذ الذين لهم أخوة أو أخوات مقبولين في تلك المدرسة.
مسافة الطريق إلى المدرسة
من المتوقع أن يتم االعالن عن القبول في المدارس المختارة في بداية عام 2021
في حالة عدم حصول طفلك على مكان في المدرسة المختارة فإن إدارة المدرسة االبتدائية ستقوم بإعالمك بذلك وتقديم االستشارة
والمساعدة الضرورية لك.
سيتم دفع تكاليف المواصالت الضرورية للوصول إلى المدرسة العامة أو المدرسة الدينية إذا كانت أقصر مسافة إلى المدرسة
تبعد أكثر من  2كم مشي عن البيت.
توجد على موقع االنترنت لـ ( )Amt für Schule und Weiterbildungمعلومات جيدة عن موضوع التسجيل في المدرسة .
ت جد فيها معلومات كافية عن نوعية الدروس وعروض الرعاية والخدمات المدرسية .ومن خالل العناوين المذكورة في هذا الموقع
والتحويالت االلكترونية للموقع األخرى ذات العالقة يكون اإلتصال بالمدرسة سهال.
كذلك تجد هناك معلومات كافية بخصوص الطريق إلى المدرسة وعن عروض الدعم المدرسية والعروض اللغوية وعروض
االندماج
يجيب السيد  Engbertعلى أسئلتكم(Tel.-Nr. 0251- 492 4054) :
أو السيدة vom Amt für Schule und Weiterbildung (Tel.-Nr. 0251- 492 4051) :Pusch
أتمنى لطفلك منذ اآلن بداية مدرسية جيدة وموفقة وأهم شيء العديد من االصدقاء في المدرسة االبتدائية.
وتقبلوا أطيب التحيات
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ehling
المدير
Leiter des Amtes für Schule und Weiterbildung

تستطيع العثور على محتوى هذا الكتاب على الموقع االلكتروني التالي:
)(arabisch

www.stadt-muenster.de/schulamt.
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