واحدة على األقل وحتى تغيير المدرسة أو إلغاء التسجيل.
ستﺤتاجون إلى إعادة تسجيل ﻃفلكم في دروس اللغة األصل،
عند تغيير المدرسة بعد الصف الرابﻊ كجزء من عملية
التسجيل في المدرسة الثانوية.

الحضور اإللزامي
التسجيل طوعي ،ومﻊ ذلك يُلزم التسجيل بﺤضور دروس
اللغة األصل بانتظام .فالﺤضور هو إلزامي.

إلغاء التسجيل
ال يمكن إلغاء التسجيل إال في نهاية العام الدراسي ،ويكون
بتقديم اإللغاء كتابيا ً إلى مدير المدرسة اإللزامية.

الشهادة
اإلنجازات المﺤققة في دروس اللغة األصل يتم تسجيلها في
الشهادة على شكل نقطة أو تقييم حول تطور التعلم في المكان
المخصص "للمالحظات".

امتحان اللغة
يجتاز الطالب والطالبات اختبار اللغة في نهاية المرحلة
الثانوية األولى ،و يتم تسجيل النقطة على الشهادة .هذا
االختبار ليس هو نفسه اختبار التقييم.
إذا تم استيفاء الشروط المتطلبة ،يمكن أن تؤخذ اللغة األصل
في مستوى الثانوية العامة كلغة أجنبية مستمرة.

نحن تحت تصرفكم لمزيد من األسئلة والمعلومات:

اإلشراف المدرسي
السيدة بيات شرويتر  ،مستشارة مدرسية
معممة لبرنامج "اإلندماج عن طريق التعليم"
في مكتب إدارة المدارس لمنطقة أونا
هاتف 0 23 03 / 27- 17 40
فاكس 0 23 03 / 27- 19 96
beate.schroeter@kreis-unna.de

تقديم المشورة الفنية "اإلندماج عن طريق التعليم"
دوردو فيدكار│مايكا كاراش│مارتين كيستين
هاتف 0 23 03 / 27- 48 40
فاكس 0 23 03 / 27- 19 96
durdu.fedakar@kreis-unna.de
meike.karrasch@kreis-unna.de
martin.kesten@kreis-unna.de

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول عروض دروس
اللغة األصل في منطقة أونا على موقع مكتب إدارة المدارس
لمنطقة أونا على اإلنترنت.
الناشر :مكتب إدارة المدارس لمنطقة أونا
Schulamt für den Kreis Unna
Parkstraße 40 b
59425 Unna

عرض دروس اللغة األصل
في الوقت الﺤالي تقدم الدروس في منطقة أونا باللغات التالية:
• البرتغالية
• العربية
• الروسية
• اليونانية
• التركية
• اإليطالية
• البولندية

HSU
تعليم اللغة األصل

اعتبارا من :نوفمبر /تشرين الثاني
ً

معلومات للوالدين
في منطقة أونا

8102

التسجيل
يتم التسجيل في التعليم االبتدائي أو التعليم الثانوي بشكل
مستمر  ،ولكن في موعد أقصاه  51مارس من كل عام.
يمأل الوالدان استمارة التسجيل ويسلمونها إلى سكرتيرة
المدرسة اإللزامية للطفل .التسجيل صالح لمدة سنة دراسية

Schulamt
für den Kreis Unna

معممة لبرنامج "اإلندماج عن طريق التعليم"
في مكتب إدارة المدارس لمنطقة أونا

• تطوير الﺤساسية للغات بشكل عام،
• تعزيز قدرته على التواصل بين الثقافات،
• تعلم اللغة األلمانية بسهولة
• في نهاية التعليم الثانوي يمكن إجتياز امتﺤان في اللغة األصل(
يتم تسجيل
النتيجة تﺤت "اإلنجازات" على الشهادة ويمكن تقييمها
كمؤهل إضافي)
• األداء الضعيف في اللغة اإلنجليزية أو اللغة األجنبية الثانية
بالنقطة المﺤصل عليها في اللغة
يمكن أن يعوض
األصل في الشهادة النهائية.
• عند االقتضاء ،لديها ايجابيات عند تقديم طلبات التوظيف
في المستقبل.

توسيع عرض تعليم اللغة
يمكن توسيﻊ نطاق تعليم اللغة إذا كانت هناك حاجة لذلك،
وكان هناك عدد كافٍ من التالميذ ( 51تلميذ على األقل في
المستوى االبتدائي  ،و  51على األقل في المستوى الثانوي
األول) .تقوم إدارة اإلشراف المدرسي بعد ذلك بالتﺤقق من
إمكانية إنشاء فصل دراسي.

المعلمون
المعلمون الذين يقومون بتدريس اللغة األصل هم موظفون لدى
والية شمال الراين وفستفاليا ،وهم متﺤدثون باللغة األم .تدرس
اللغة األصل حاليا من طرف  27معلما مؤهال في منطقة أونا.

معلومات من المدرسة
السادة اآلباء و األمهات المحترمون،
تعد لغات المنشأ وثقافة بلدان المنشأ جزء من هوية األطفال
والشباب ذوي الخلفيات المهاجرة ،فهي ذات أهمية خاصة
مصدرا
لتطور شخصيتهم ،عالوة على ذلك ،يعد تعدد اللغات
ً
ثقافيًا في عالم دائم النمو.
ولهذا السبب تلتزم والية شمال الراين  -وفستفاليا بالمﺤافظة
على التعددية الثقافية للطالب المهاجرين وتﺤسينها .وتﺤقيقا
لهذه الغاية ،و وفقا لشروط معينة (أنظر اسفل) ،يتم تقديم
دروس في اللغة األصل باإلضافة إلى الدروس العادية .يتم
إعطاء هذه الدروس وفقا لألنظمة المعمول بها في الوالية
وتﺤت إشرافها.

عند تسجيل طفلكم في المدرسة – سواء في المرحلة االبتدائية
أوالثانوي  -يتم إعالمكم ،بصفتكم أولياء أمور التالميذ من
خلفيات مهاجرة ،من قبل إدارة المدرسة حول عرض درس
اللغة األصل.

دروس اللغة األصل HSU
دروس اللغة األصل هي عرض إضافي من والية شمال
الراين-وفستفاليا للطالب من الصف  5إلى  51الذين يكبرون
بلغتين أو أكثر ولديهم على األقل المعرفة األساسية بلغة
المنشأ .هذه الدروس تقدم باإلضافة إلى الدروس العادية (غالبا
نظرا ألنه ال يمكن تدريس اللغة
في فترة ما بعد الظهر) .و ً
األصل في كل مدرسة ،فإنه في بعض األحيان يتم تدريس
األطفال من مدارس عدة في مدرسة واحدة.

المهام واألهداف

لسنوات عديدة يتم تدريس لغات المنشأ األكثر تﺤدثا في منطقة
أونا .و يعتبر مكتب إدارة المدارس لمنطقة أونا هو المسؤول
عن تخطيط وتنظيم الدروس.

مهمة الﺤصة الدراسية هي الﺤفاظ على مهارات التﺤدث
والكتابة لدى الطفل و تطويرها ،و إغناء التنوع الثقافي على
أساس المنهج الدراسي لدروس اللغة األصل.

في هذا المنشور قمنا بتلخيص أهم المعلومات حول تدريس
اللغة األصل في منطقة أونا ،و بهذا نود أن نزودكم بمعلومات
عن هذا العرض.

لماذا ينبغي أن يشارك إبني في دروس اللغة األصل؟

السيدة بيات شرويتر  ،مستشارة مدرسية

دروس تعليم اللغة األصلية تساعد على ما يلي:
• دعم التعدد اللغوي لدى طفلك،
• تعلم أصل اللغة في الكالم والكتابة،
• تعزيز الهوية الخاصة بطفلك،

