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HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH TẠI
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Năm 2021 chúng ta đã đạt được cột mốc quan trọng với sự thay đổi trong Pháp luật học
đường của bang Berlin. Đó là một bước quan trọng tiếp theo để công nhận Berlin là một xã
hội di cư và coi sự đa dạng ngôn ngữ hiện có ở thành phố này là một nguồn lực cho những
thành viên xã hội đang trưởng thành tại đây  và theo đó các ngôn ngữ này tất nhiên cần
được giảng dạy tại trường học.
Trong quá trình này, các tổ chức di cư nói riêng đã đóng một vai trò quan trọng, với nỗ lực
không ngừng nghỉ để chứng minh tầm quan trọng của đa ngôn ngữ trong xã hội chúng ta.
Tập tài liệu này là kết quả của cuộc họp chuyên gia quận Pankow "Cha mẹ-trường mầm
non-Trường học: Hãy cùng nhau vì sự đa dạng ngôn ngữ ở Pankow", diễn ra nhân Ngày
Quốc tế Tiếng mẹ đẻ năm nay. Tập tài liệu đưa ra cơ hội, một mặt giúp các phụ huynh
chuẩn bị tốt cho năm học 2023/2024, mặt khác  giải quyết thỏa đáng, đúng thời điểm các
nhu cầu liên quan đến phát triển ngôn ngữ của trẻ em. Các tổ chức di cư trong mạng Lingua
Pankow sẽ cung cấp những thông tin trợ giúp quan trọng trong tập tài liệu này.
Với tư cách là Ủy viên Pankow về Tham gia và Hội nhập, tôi rất hoan nghênh nỗ lực của các
hiệp hội đối với phụ huynh và trẻ em trong quận và trân trọng mời quý vị đọc tập tài liệu này.

Nina Tsonkidis
Quận ủy về Tham gia và Hội nhập

Các bậc phụ huynh, các giáo viên mầm non thân mến,



Cùng nói ngôn ngữ cội
nguồn từ khi lọt lòng tới
lúc đến trường! 



HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH TẠI  CÁC CƠ
SỞ MẦM NON ĐĂNG KÝ NHẬP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023
A I  C Ó  Q U Y ỀN  LỰA  C HỌN … .

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, bang Berlin đã ban hành thay đổi trong pháp luật học đường.
Mục 15 hiện có tên "Khuyến khích song ngữ và đa ngôn ngữ". 
Những trẻ em có ngôn ngữ khác ngoài tiếng Đức trong gia đình có thể tiếp tục học ngôn ngữ
này ở trường để sau này có thể thông thạo ngôn ngữ gia đình của mình, không chỉ trong giao
tiếp thông thường mà còn ở trình độ cao, bao gồm các kỹ năng nói và viết. 
Đây là đạo luật mới và vẫn chưa được thực thi ở tất cả mọi nơi. Tuy nhiên anh/chị có thể hỗ trợ
bằng nhiều cách khác nhau để hình thức học đa ngôn ngữ này được tiến hành một cách nhanh
chóng hơn. 
Do đó chúng tôi đã tổng hợp quyển hướng dẫn này, theo sáng kiến của các tổ chức khác nhau
trong mạng Lingua Pankow, nhằm giúp anh/chị tổ chức các cuộc họp phụ huynh, giải đáp tất
cả các thắc mắc trong việc đăng ký trường học cho con.
Chúc các em, các cháu có một khởi đầu thuận lợi trong giai đoạn mới của cuộc đời và chúc
anh/chị có những quyết định đúng đắn cho con cái.

Monika, Laura, Rachel và Marita
Đội ngũ hướng dẫn viên ORGA - Lingua Pankow
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HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN
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Các bậc phụ huynh, các giáo viên mầm non thân mến,



Giai đoạn chuyển giao từ mẫu giáo sang

trường học - một bước tiến lớn trong sự

phát triển của trẻ em  

Trường chỉ định!

Trường học ngày nay

Họp phụ huynh tại các trường mẫu giáo

đa ngôn ngữ, tức là trường có trẻ nói tiếng

Đức và nhiều ngôn ngữ gia đình khác

Họp phụ huynh tại các trường mẫu giáo

song ngữ hoặc đa ngôn ngữ
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Ngôn ngữ trong trường học Berlin - chủ đề

chính của chúng tôi!  

Đăng ký nhập học - cần phải quyết định

những điều gì?

Kiểm tra y tế tại trường học

Gợi ý cho việc chuẩn bị và thực hiện cuộc

họp phụ huynh học sinh



GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO TỪ MẪU GIÁO SANG
TRƯỜNG HỌC - MỘT BƯỚC TIẾN LỚN TRONG SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM 
Ở Đức, trẻ em có quyền được học hành. Điều đó có nghĩa, từ tháng 8/2023[1] các em bắt

buộc phải đến trường. Cha mẹ phải có trách nhiệm cho con cái đi học thường xuyên và có

quyền đưa ra quyết định, trước hết tự quyết định, sau đó cùng quyết định với con, tùy theo

độ tuổi của trẻ. Quyết định này bao gồm việc chọn con đường học vấn của con mình đến tận

khi các em đủ tuổi hợp pháp (ví dụ: lựa chọn trường học, ngoại ngữ, trường trung học hoặc

các khóa học tự chọn khác).

- một mặt       - Cuối cùng các
em cũng được đi học! và
một mặt      - Chia tay bạn bè
và cảm giác sợ hãi những
điều mới mẻ đang chờ đợi
phía trước.

Vì vậy, việc chuẩn bị cho trẻ em đến trường là

điều cần thiết. Do đó đây là một điểm cần được

coi trọng trong chương trình năm cuối cùng của

trẻ tại trường mẫu giáo. Ngay từ đầu tháng 10,

thậm chí vào tháng 9, trẻ em nào được 6 tuổi,

tính ngày 30 tháng 9 năm 2023, phải đăng ký đi

học. Các bậc phụ huynh trong trường mẫu giáo

nên liện hệ với nhau và cùng suy nghĩ xem các

bé có đi học cùng trường để trẻ không phải tự

xoay sở một mình khi vào một môi trường hoàn

toàn mới. Nhiệm vụ chính của các bậc phụ huynh

là giúp trẻ em ở độ tuổi này thực hiện quá trình

chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển lên cấp 3 thì mọi

thứ sẽ khác hơn nhiều.

GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO TRONG
CUỘC SỐNG THƯỜNG CÓ HAI MẶT:
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(1) Chỉ có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt với lý do hợp lý (đăng ký sớm hoặc muộn hơn). Phụ huynh
nên đi tư vấn để có quyết định đúng đắn



Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên cho trẻ em tham gia vào việc tìm hiểu trước khi đăng

ký . Trẻ em ở độ tuổi này vẫn cần những điều thực sự cụ thể.

Cả việc đến thăm trường học gầntrường mẫu giáo của trẻ cũng không nhất thiết mang lại lợi

ích, vì chỉ có một số trẻ được đăng ký đến trường. Các trường mẫu giáo cũng không nhất thiết

nằmtrong khu vực chỉ định. Vì trẻ em còn đi mẫu giáo vẫn phải dẫn đường nên điều này thật

sự không cần thiết. Tuy nhiên trẻ em đến trường nên tự lập đi đến trường các sớm càng tốt,

mà không cần „dịch vụ đưa đón“. 

Vào tháng 9, phụ huynh sẽ nhận được một lá thư từ "trường học được chỉ định". Đây là trường

gần nơi bạn ở. Mỗi trường học nằm trong một vùng nhỏ của "bản đồ thành phố" và đối với trẻ

em sống trong khu vựcnày, đây là trường tiểu học được chỉ định. Phụ huynh phải đăng ký cho

con cái vào trường đó, kể cả nếu họ muốn con mình học một trường khác. Tại trường chỉ định

này, mỗi đứa trẻ sẽ được dành một chỗ học. Chỗ học này là chắc chắn. Ngay cả khi phụ

huynh muốn con mình học trường khác, họ phải đăng ký cho con mình tại trường được chỉ

định này và điền vào một mẫu đơn riêng cho "trường theo nguyện vọng". Sau đó, việc có được

nhận vào trường theo nguyện vọng hay không còn phụ thuộc vào trường đó còn chỗ hay

không. Một số trường thì dễ, nhưng một số trường khác thì khá khó khắn hoặc không chắc

chắn.
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TRƯỜNG CHỈ ĐỊNH!



Việc trẻ em được học đọc, học viết và học tính ở trường không phải là mới. Tuy nhiên, cách

thức giảng dạy hay các hoạt động trong phạm vi nhà trường đã thay đổi khá nhiều, nhất là so

với thời của các phụ huynh và các giáo viên mầm non. Một số phụ huynh đã quen với điều

này do có con cái lớn hơn đã đi học hay các cô nuôi dạy trẻ cũng cập nhật hoặc liên hệ với

các trường gần nơi làm việc hay được các trường thông báo về điều này. 

Chương trình khung áp dụng cho tất cả các trường học ở Berlin. Các phương pháp giảng dạy

được giáo viên tự quyết định. Tất cả trường học công ở bang Berlin đều là trường học hòa

nhập. Các trẻ em khuyết tật, cũng học cùng ở đây. [1] Những trường tiểu học Hòa Nhập

(Inklusive Schule) [2] thì dành riêng cho trẻ có những nhu cầu đặc biệt, và cũng có cả chỗ học

tại những trường Đặc Biệt (Sonderschule) nếu phụ huynh có nguyện vọng. Tuy nhiên, các

trường học đều có các kiểu giảng dạy khác nhau, ví dụ ở giai đoạn bắt đầu đi học. Các trường

có thể học trộn hai hoặc ba lớp đầu tiên với nhau (JÜL). Cũng giống như trong trường mẫu

giáo, các em ở trong một nhóm có độ tuổi khác nhau. Điều này có thể rất có lợi cho sự phát

triển học tập. Trẻ em học lẫn nhau và việc đổi vai thường xuyên: lúc là người lớn hơn, lúc là

trẻ nhỏ hơn, sẽ giúp các em nhận ra sự khác nhau trong việc thay đổi vai trò này của mình. 

Ngoài ra còn có sự khác biệt trong đánh giá thành tích học tập và chăm sóc sau giờ học

(Hort), hay một số trường đặc biệt chú trọng về ngôn ngữ, hòa nhập, âm nhạc hoặc thể thao.

Các tính năng đặc biệt này có thể được tìm thấy trên trang web của các trường và trong tập

tài liệu "Schulanmeldung - so geht's!“ (Đăng ký học –cách thức thực hiện!) Tất cả các trường

tiểu học ở Berlin đều có dịch vụ chăm sóc bổ sung sau giờ học để phụ huynh có thể đi làm.

Mỗi trường đều có chương trình chính từ 7:30 sáng đến 1:30 chiều hoặc như một trường bán

trú từ 7:30 sáng đến 6 giờ tối. Nếu có nguyện vọng chính đáng trẻ sẽ nhận được dịch vụ

chăm sóc cả trước và sau giờ học chính. Tất cả trẻ em đếu được ăn trưa miễn phí. Các

trường học thường tổ chức những ngày mở cửa để mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn. Các

bậc phụ huynh nên tận dụng những buổi này để tham quan và tìm hiểu.
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TRƯỜNG HỌC NGÀY NAY

(2) Bạn sẽ nhận được lời khuyên chuyên môn từ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập và Tâm lý Học
đường (SIBUZ) (xem tài liệu phụ lục) và cũng nên tham khảo ý kiến hội phụ huynh phù hợp.
(3) xem " Schulanmeldung - so geht's“!(Đăng ký trường học - cách thức thực hiện!)



NGÔN NGỮ TRONG TRƯỜNG HỌC BERLIN -
CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI!
Cho đến nay, thuật ngữ  „ngôn ngữ“ được hiểu là tiếng Đức và tiếng nước ngoài. Đó là

lý do tại sao chỉ có một số trường đa ngôn ngữ và hầu hết trong số này lại là trường tư

thục. Trong lĩnh vực nhà trẻ cũng vậy, chủ yếu các trường này được thành lập do sáng

kiến của một hội phụ huynh thành lập, được gọi là  các trung tâm giữ trẻ song ngữ

hoặc đa ngôn ngữ.[4]

Giảng dạy Ngoại ngữ tại các trường học ở Berlin thường bắt đầu vào năm học thứ 3:

Tiếng Anh và ở một số trường là tiếng Pháp [1]. Tuy nhiên, nhiều trường tiểu học cũng

có chương trình giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh “vừa học vừa chơi“, để trẻ em trong các

gia đình nói tiếng Anh cũng có thể phát huy ngôn ngữ [6]gia đình này một cách nhất

quán.

Có một số trường tư thục song ngữ ở Berlin (Đức-Anh,Đức-Pháp,Đức-Nga). Tuy nhiên tại

ba trường tiểu học công lập của thành phố đang có các khóa học tiếng xóa mù chữ  song

ngữ  Đức-Thổ Nhĩ Kỳ (ZWERZ) [7] . Tại các trường này trẻ em không học môn ngoại ngữ

này cũng có thể tham gia một nhóm học ngoại khóa tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cơ hội đặc biệt

để trẻ em bản xứ Đức làm quen với ngoại ngữ khác, ngoài tiếng Anh.

GIÁO DỤC SONG NGỮ
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(4) Trong các cơ sở mầm non, thuật ngữ đa ngôn ngữ hầu như để chỉ khái niệm liên kết văn hóa. Ở trường học, thuật
ngữ này đượ hiểu là nói và học nhiều hơn ngôn ngữ chính là tiếng Đức.
(5) Điều đó phụ thuộc vào số lượng phụ huynh (ít nhất 12 người) chọn ngôn ngữ này cho con mình hay không. Nếu một
nhóm được lập ra, các bậc cha mẹ quan tâm đến nhóm này vui lòng đăng ký cho con mình, để lớp học được duy trì vĩnh
viễn.
(6) Ngoại lệ là trường song ngữ Đức-Anh John F. Kennedy ở Zehlendorf. Xem link: https://jfks.de/?lang=de 
(7) xem danh bạ trường học tại tài liệu „Đăng ký trường học - cách thức thực hiện!“

Một điều rất đặc biệt, duy nhất ở Đức, là có một số trường dạy 9 ngôn ngữ kết hợp: Đức-Anh,

Đức -Pháp, Đức –Ba Lan, Đức -Tây Ban Nha, Đức -Thổ Nhĩ Kỳ, Đức -Nga, Đức -Bồ Đào Nha,

Đức -Ý, Đức -Hy Lạp hiện đại. 

Các trường này, hầu hết, về mặt tổ chức, có liên kết với các trường công lập và là trường bán

trú. Tuy nhiên trường này không phải là trường chỉ định và thường có các điều kiện nhập học

nhất định, liên quan đến tiếng Đức và ngôn ngữ được giảng dạy. Các trường này có vai trò

đặc biệt quan trọng với các trường mẫu giáo song ngữ. Rất tiếc là chưa có trường SESB trong

quận Pankow. Điều này có nghĩa quãng đường đến trường SESB sẽ khá dài cho các phụ

huynh học sinh.

TRƯỜNG HỌC CHÂU ÂU CỦA BANG BERLIN - SESB

https://jfks.de/?lang=de


MỚI: CÁC TIẾT HỌC NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN ESU [8]-  CÁC KHÓA HỌC
DẠY NGÔN NGỮ CỘI  NGUỒN HOẶC NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH
  
Hầu hết các ngôn ngữ nguồn cội hiếm khi được dạy ở trường mẫu giáo và ở trường học.

Hầu hết, chúng tồn tại như một ngoại ngữ thứ 2 hoặc 3 và không còn phù hợp với trình độ

phát triển ngôn ngữ của học sinh từ các gia đình đa ngôn ngữ và cả học sinh gốc Đức.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây việc thúc đẩy ngôn ngữ cội nguồn đang được sự quan tâm

của xã hội và trong các chính sách phát triển giáo dục. Đa ngôn ngữ hiện đang được coi

trọng vì đây là một điều cần thiết trong thế giới toàn cầu. Và hiện nay khoa học cũng đã

chứng minh rằng việc công nhận và phát huy ngôn ngữ nguồn cội thúc đẩy sự phát triển học

tập của trẻ chứ không hề cản trở, như đã được giả định trước đây. Điều khoản sửa đổi § 15

của Pháp lệnh học đường bang Berlin cho phép giảng dạy ngôn ngữ đầu tiên và, nếu hội đủ

điều kiện, sẽ công nhận ngôn ngữ nguồn cội trong các bằng cấp của trường. Tính đến thời

điểm này, đã có kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ nguồn cội 2 giờ mỗi tuần, chủ yếu ngoài giờ

học chính vào buổi chiều. Mỗi nhóm phải có ít nhất 12 học viên đăng ký tham gia. Ban quản

lý nhà trường, nếu đáp ứng đủ các các yêu cầu về nhân sự và tài chính phù hợp, có thể

thành lập các nhóm học tập, theo nguyện vọng của phụ huynh học Trẻ em từ các trường lân

cận cũng có thể tham gia hoặc các em có độ tuổi khác nhau cũng được học chung một

nhóm. Các khóa học này đã được cung cấp trong vài năm cho học viên có ngôn ngữ gia đình

là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tiếng Ả Rập, và gần đây hiện có tiếng Kurd, tiếng Ba Lan, tiếng

Nga, tiếng Ukraina và tiếng Việt. [9]

Việc giảng dạy ngôn ngữ đầu tiên chỉ mới bắt đầu ở Berlin. Đó là lý do tại sao các bậc phụ
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(8)  Ở một số tài liệu vẫn dùng thuật ngữ ngôn ngữ cội nguồn HSU
(9)  Các trường học và ngôn ngữ được liệt kê trong tập tài liệu "Đăng ký trường học - cách thức hoạt động".

huynh đóng vai trò quan trọng khi con đang và

sẽ đến trường. Phụ huynh có thể cùng nhau

lập lên một nhóm học tập ngoại khóa vào buổi

chiều cho con, hay dưới dạng các môn tự

chọn bắt buộc (WUF) ở lớp 5-6 , nếu nhà

trường và phụ huynh cùng hợp tác thúc đẩy.



ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC - CẦN PHẢI QUYẾT
ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU GÌ?[10]
Nhìn chung, các trường tiểu học ở Berlin có chương trình học tập nửa buổi, tức là các học

sinh học từ 7:30 sáng đến 1:30 chiều. Khi đăng ký, cha mẹ phải quyết định xem con mình có

cần dịch vụ trông trẻ khi điền vào phiếu đăng ký phiếu trông trẻ. Các em có thể ở lại trường

đến 4 giờ chiều, hay vì tính chất công việc của phụ huynh, bắt đầu 6 giờ sáng hoặc đến 6

giờ chiều. Tất cả học sinh đều được ăn trưa miễn phí. Khi đăng ký học, các phụ huynh cũng

sẽ được hỏi xem con mình có ăn trưa tại trường không, cũng như phụ huynh cũng phải

quyết định về việc cho con tham gia các lớp học kỹ năng sống hay tôn giáo tùy chọn ở

Berlin.

Nếu phụ huynh muốn con mình đi học ở một trường khác, không phải là trường được chỉ

định, họ phải nộp hồ sơ khi đăng ký học tại trường chỉ định. Điều này phụ thuộc vào trường

theo nguyện vọng còn chỗ trống hay không. Để đảm bảo tính công bằng, các trường này có

đề ra các tiêu chí cho quá trình tuyển sinh [11].

Cũng chắc chắn như chỗ học ở trường chỉ định, các em hầu như sẽ nhận được chỗ học tại

trường có anh chị em ruột đang học vì mối quan hệ thân thiết với nhau và việc con cái học

chung trường sẽ giúp phụ huynh chăm sóc, đưa đón con cái thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, cũng có những trường tiểu học có chương trình học đặc biệt, chẳng hạn như

trường học bán trú, trường học chú trọng vào âm nhạc hoặc nghệ thuật, hoặc trường

học có các lớp học chú trọng thể thao và trường học có chương trình ngôn ngữ hoặc

môn ngoại ngữ đặc biệt. Một điểm đặc biệt khác của Berlin là các trường cộng đồng

(Gemeinschaftschule) , là các trường học liên cấp từ lớp 1 đến lớp 10, một số trường còn

lên đến Abitur, học sinh không cần chuyển trường. Lựa chọn này thể là một sự nhẹ nhõm

tuyệt vời cho cha mẹ trong giai đoạn dậy thì đầy biến động của con cái.

Nếu anh/chị không sống trong khu vực của trường học này, thì phải nộp đơn xin chuyển

trường khi đăng ký tại trường chỉ định. Nếu các con có bạn bè sống trong khu vực trường

theo nguyện vọng, phụ huynh có thể đưa lý do tình bạn khăng khít của trẻ làm lý do bổ

sung. Sau đó, các phụ huynh cũng phải đề ra nguyện vọng con mình muốn học với đứa trẻ

đó cùng một lớp, tránh tình trạng các em sẽ được phân vào các lớp khác nhau. Chú ý, phụ

huynh nênđưa ra nhiều lý do, được quy định trong luật trường học hoặc pháp lệnh trường

tiểu học, sẽ tăng cơ hội thành công khi nộp đơn đăng ký . 
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(10)  Các lý do dự kiến cho một trường tiểu học khác với trường tiểu học có trách nhiệm có thể được tìm thấy trong
Đạo luật Trường học § 55a) và trong Sắc lệnh Trường Tiểu học § 4 ở phần phụ lục
(11)  xem Đạo luật Trường học §55a) và Sắc lệnh Trường Tiểu học trong phần phụ lục



Phụ huynh cũng có thể chọn đăng ký cho con mình học tại một trường tư thục . Các trường

này tính học phí và được quyền tự quyết định nhận trẻ nào vào học.
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KIỂM TRA Y TẾ TẠI TRƯỜNG HỌC

Tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều

được cơ quan y tế trẻ em và thanh thiếu

niên khám sức khỏe trước khi bắt đầu đi

học. Phụ huynh sẽ nhận được thông tin chi

tiết để đặt lịch hẹn khám sức khỏe cho trẻ,

muộn nhất là ngày đăng ký học. Khi đi

khám sức khỏe trẻ cũng được hỏi về

(những) ngôn ngữ các em hay nói trong gia

đình, ngoài tiếng Đức. Các phụ huynh lưu ý

xin ghi rõ mục này.Nguyên nhân chính là

do, đến tận thời điểm này, ở một số nơi vẫn

chưa thực sự chú trọng vào các ngôn ngữ

gia đình trong buổi đăng ký nhập học, như

được quy định trong Mục 15 của Pháp luật

học đường.

Sổ khám sức khỏe ( màu
vàng)
Sổ theo dõi tiêm chủng
nếu cần, có thể mang theo
kính, máy trợ thính
Bạn phải điền vào một bảng
câu hỏi khi đặt lịch hẹn trực
tuyến. Tuy nhiên chỉ có tiếng
Đức và tiếng Anh.

Phụ huynh phải mang theo các
giấy tờ sau khi đến trường kiểm
tra y tế :

 
(12)  Vea "Schulanmeldung - so geht's" S.7 



1 2

(13)  Xem link trong tài liệu đính kèm 
(14)  Link để xem trường chỉ định có trong tài liệu phụ lục
(15) Link có trong tài liệu phụ lục

Tất cả phụ huynh đều chắc chắn nhận được tập tài liệu "Đăng ký học - cách thức hoạt động"

[12]. Các phiên bản bằng tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập và tiếng Ukraina phải tải từ

trên mạng xuống. Và nếu có phụ huynh từ nơi khác tới, chưa quen thuộc với hệ thống trường

học Berlin, xin mời xem tập tài liệu "Dành cho người mới đếnBerlin", có sẵn bằng 9 ngôn ngữ

[13].

Chúng tôi khuyên các bên nên cùng nhau chuẩn bị cuộc họp -Đại diện phụ huynh học sinh và

các giáo viên mầm non nên hỗ trợ nhau trong khâu thực hiện. Nếu trong số phụ huynh trong

trường mẫu giáo có kinh nghiệm là giáo viên tiểu học thì cũng có thể giúp chuẩn bị và thực

hiện.

Trong thư mời họp phụ huynh, nên yêu cầu tất cả phụ huynh nêu tên trường chỉ định[14]

(nếu phụ huynh đã đăng ký nhập học, hay đã biết về trường chỉ định) Và yêu cầu những phụ

huynh này xem thông tin về trường nhập học cho con từ danh bạ các trường học của Cơ

quan Hành chính Thượng viện và từ trang web của Trường. Danh tiếng của trường học, nghe

từ bạn bè và người quen, thường không tương ứng với những tiêu chí được coi là quan trọng

của phụ huynh vào thời điểm này và đôi khi cũng không còn khả thi nữa.

GỢI Ý CHO VIỆC CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN
CUỘC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH



Chuẩn bị họp phụ huynh:

Phụ huynh có ngôn ngữ gia đình không phải là tiếng Đức có thể tìm hiểu trước về các

khóa học bằng ngôn ngữ của họ tại trường chỉ định, trong tập tài liệu "Đăng ký trường

học – cách thức hoạt động" và / hoặc trên Internet rồi mang thông tin tới buổi họp phụ

huynh .

Nếu phụ huynh nào trong nhóm mẫu giáo chưa nói và hiểu rõ tiếng Đức, nên đảm bảo họ

có phiên dịch đi cùng. Nếu cha mẹ không có ai làm thông dịch, thì có thể hỏi các phụ

huynh hoặc các cô giáo mầm non ở nhóm khác, hoặc có thể đặt phiên dịch trong päd.

Prozess [15].

Chuẩn bị sẵn tập giấy các màu, bút và chấm tròn dán (xanh lá cây, vàng và đỏ). Có thể

viết sẵn tên các trường trên tập giấy mà bạn biết là thuộc các trường chỉ định hoặc

trường nguyện vọng, để tiết kiệm thời gian khi họp phụ huynh.

Lên lịch cho sự kiện kéo dài 2 giờ:

Khoảng
thời gian

Nội dung Tài liệu / Ghi chú

10 phút   

5 phút Yêu cầu phụ huynh giới thiệu trường chỉ định
Viết tất cả "Trường chỉ định" lên
thẻ và phân phát trên bàn khắp
phòng, chẳng hạn như trên bàn

10 phút

Câu hỏi: Anh/chị cảm thấy thế nào?
- khi ở trong nhóm

- khi một mình
Giống như cha mẹ, trẻ cũng có những cảm xúc

tương tự khi vào môi trường mới. Điều này giúp phụ
huynh  cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định.

Phụ huynh có thể ngồi xuống!
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(16) Trong một số tài liệu, thuật ngữ này vẫn được gọi là "Giảng dạy ngôn ngữ cội nguồn" (HSU).

HỌP PHỤ HUYNH TRONG CÁC TRƯỜNG MẪU
GIÁO ĐA NGÔN NGỮ, TỨC LÀ CÁC CƠ SỞ MẦM
NON CÓ TRẺ EM NÓI TIẾNG ĐỨC VÀ NHIỀU
NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH KHÁC

Chào mừng, giới thiệu chương trình và có thể giới
thiệu các phiên dịch



15 phút. Giới thiệu chủ đề chính: Chuẩn bị nhập học
Chọn và trình bày thông tin có liên
quan đến nhóm từ quyển hướng

dẫn này 

10 phút.
Trả lời các câu hỏi hoặc nếu có các tình nguyện viên

thì làm theo dạng phỏng vấn
 

5 phút.

Yêu cầu phụ huynh giới thiệu trường chỉ định một
lần nữa: Trẻ bảo đảm nhận được chỗ học này.

Những phụ huynh muốn chọn một trường khác cho
con sẽ di chuyển sang trường theo nguyện vọng

Những người khác đứng tại chỗ.

Nếu cần, hãy viết thêm thẻ

10 phút.   

20 phút.   

10 phút.   

25 phút. Các vấn đề khác  
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Bây giờ anh/chị cảm thấy thế nào? Những phụ huynh đứng một mình trước trường vào
thời điểm này có thể nói xem con họ có biết những đứa trẻ khác từ bạn bè của chúng

hoặc những đứa trẻ trong khu phố cũng sẽ đi học ở trường này hay không.

Những người hiện đang học tại một trường không phải là trường chỉ định chia sẻ lý do
lựa chọn của họ:
a) Anh chị em đang học ở trường này
b) Có bạn thân nhất ở trường này (tình cảm vẫn đang thân thiết)
c) Trường cộng đồng liên cấp mong muốn
d) Tập trung vào âm nhạc, nghệ thuật hoặc thể thao
e) Trường có dạy ngôn ngữ gia đình (ngoại ngữ thứ nhất tiếng Pháp, giáo dục song ngữ,
ngôn ngữ thứ nhất ESU, trường học Châu Âu)
f) Trường tư thục
Phụ huynh bây giờ nhận được một thẻ viết trường chỉ định và dán lên đó một dấu chấm
màu xanh lá cây. Phụ huynh có nguyện vọng cho con học trường khác, ghi tên trường đó
vào thẻ. Nếu phụ huynh thấy họ có cơ hội cao được nhận vào vào trường đó, thì dán
chấm màu vàng. Nếu cơ hội không chắc chắn thì dán chấm đỏ.
Những phụ huynh chưa nắm rõ thông tin, xin mời làm lại các bước trên trước khi đăng ký
nhập học.

Trong phiếu đăng ký, phụ huynh chỉ được viết một trường nguyện vọng. Phụ huynh phải
hiểu cơ hội của mình tại trường đó như thế nào. Phụ huynh cần lưu ý những điểm đặc
biệt tại trường này. Nếu phụ huynh có nhiều lý do khác nhau khi chọn trường này thì có
thể cơ hội sẽ cao hơn
Phụ huynh nếu không tìm thấychương trình giảng dạy ngôn ngữ thứ nhất ESU, nên hỏi
trường chỉ định, các trường mẫu giáo khác, đặc biệt các trường mẫu giáo song ngữ
trong quận, xem có trẻ em nào cùng nói tiếng ngôn ngữ này học chung trường với mình,
hoặc liên hệ với các hội nhóm chuyên về ngôn ngữ đó.
Kết luận và tham khảo các chủ đề khác như quyền và bổn phận của phụ huynh ở trường.
 



Nhiều bậc cha mẹ trong trường mẫu giáo song ngữ hoặc đa ngữ chắc chắn mong muốn con

cái mình tiếp tục học các ngôn ngữ này khi đến trường. Các em sẽ được tiếp tục học ngoại

ngữ tiếng Anh và bắt đầu từ lớp 3 tiếng Pháp. Các ngôn ngữ khác, có một khả năng mới: các

ngôn ngữ thứ nhất (ESU) [1] sẽ được dạy 2 giờ mỗi tuần. Nhóm học này có thể thiết lập trong

phạm vi quận, vì tại trường mẫu giáo của con bạn hoặc các trường xung quanh hàng năm sẽ

có một nhóm nhỏ các em cùng nói chung ngôn ngữ. Nhóm này có thể trao đổi thông tin và

cùng nhau hành động bằng việc tìm trường chung mà các em có thể đến học, liên hệ với các

trường đó và tuyên bố nguyện vọng của bạn. Nếu bạn đã tìm thấy một trường có nguồn nhân

lực và tài chính phù hợp để lập ra một nhóm học như thế, trường có thể liên hệ với văn

phòng chịu trách nhiệm trong Bộ Giáo dục, Thanh niên và Gia đình của Thượng viện [17].

Phụ huynh cũng có thể tìm hiểu về các chương trình giảng dạy ngôn ngữ cội nguồn hiện có

từ các địa chỉ liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc từ tài liệu “Đăng ký trường học – cách thức

hoạt động”. Tuy nhiên một trường, ngay cả là dạng trường học châu Âu (SESB) ở Berlin có

dạy ngôn ngữ theo nguyện vọng, thì quãng đường đến trường thường quá xa đối với phụ

huynh. Pankow đứng đầu danh sách các quận đang nỗ lực có được trường dạng SESB.

Nhưng phụ huynh cũng không nên trông đợi quá sớm. Thêm vào đó, anh/chị có thể góp phần

đẩy nhanh tiến độ bằng việc liên hệ với ban quản lý trường học của quận và thượng viện, bày

tỏ mong mỏi có khóa học song ngữ tại một trường tiểu học. Cho đến nay, đã có tiếng Đức-

Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sao chúng ta không phấn đấu cho ngôn ngữ của mình?

Lên lịch cho sự kiện kéo dài 2 giờ:

Khoảng
thời
gian

Nội dung Tài liệu / Ghi chú

5 phút Chào mừng, giới thiệu chương trình làm việc  

10 phút

Câu hỏi chính: Tại sao anh/chị chọn trường mẫu giáo
này cho con mình?

Yêu cầu cha mẹ viết lý do trên thẻ - mỗi thẻ chỉ có
một chủ đề. Yêu cầu phụ huynh trình bày (các) câu
trả lời của họ và ghim các thẻ vào bảng thông báo.

Tóm tắt các câu trả lời.

Thẻ và bút dạ
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(17)  Các vấn đề cơ bản của các trường phổ thông. Thông tin về việc thúc đẩy  đa ngôn ngữ và về việc cung cấp
dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ thứ nhất cũng như xóa mù chữ và giáo dục song ngữ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ (ZwErz): Bà
Evrim Soylu, II D 5 So, điều phối và hỗ trợ chuyên ngành ESU và ZwErz, Bernhard-Weiß-Strasse 6, 10178 Berlin,
email: evrim.soylu@senbjf.berlin.de.

HỌP PHỤ HUYNH TẠI CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO
SONG NGỮ HOẶC ĐA NGÔN NGỮ



10 phút   

20 phút

Giới thiệu chủ đề chính: Chuẩn bị đăng ký học – Nội dung chính
ngôn ngữ xem ở trên.

Đăng ký học ngoại ngữ tại trường chỉ định. Đây là chỗ học đảm bảo
nhất cho các em. Nếu phụ huynh có nguyện vọng khác, phải điền vào
đơn xin này khi đăng ký. Nếu trường nguyện vọng không thể nhận trẻ
vì không đủ chỗ, phụ huynh sẽ được thông báo vào tháng Tư hoặc

tháng Năm và được cung cấp một nơi học khác.
Trong phiếu đăng ký không có đủ chỗ để ghi nhiều trường. Phụ huynh
phải tìm hiểu cơ hội của mình tại trường theo nguyện vọng. Có những
điểm khác biệt mà cha mẹ cần lưu ý. Càng đưa ra nhiều lý do, thì

càng có nhiều cơ hội.

Chọn và trình bày thông tin từ
hướng dẫn có liên quan đến

nhóm

10 phút

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 phút   

20 phút
Thoả thuận về các câu hỏi mở: ai đang tìm gì, với ai, khi nào.

Lập một cuộc hẹn mới
Viết trên bảng lật hoặc bảng

đen

5 phút
Vào cuối chủ đề, yêu cầu phụ huynh giới thiệu về trường (trường

chỉ định hoặc trường nguyện vọng) mà con họ nên đến.

Viết tất cả "Trường chỉ định" và
các trường theo nguyện vọng

lênthẻ và phân phát khắp phòng,
ví dụ trên bàn

10 phút  

20 phút Các vấn đề khác  
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Yêu cầu các nhóm chia sẻ những thông tin họ đã tìm thấy và những câu hỏi còn thắc mắc.

Câu hỏi: Anh/chị cảm thấy thế nào?
- khi ở trong một nhóm

- khi một mình
Giống như cảm nhận của cha mẹ, trẻ cũng có cảm nhận tương tự trong môi trường mới.

Cha mẹ nên cân nhắc điều này khi đưa ra quyết định.
Phụ huynh đang ở một mình nên cố gắng tìm những trẻ khác, từ người quen bạn bè, hàng

xóm, biết con mình và cũng đang học ở trường này.

Đối với Phụ huynh, việc thúc đẩy song ngữ quan trọng như thế nào? Ai muốn ngôn ngữ
này tiếp tục được dạy ở trường?

Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Lớp xóa mù chữ song ngữ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ
Trường học Châu Âu SESB
Giảng dạy ngôn ngữ thứ nhất ESU
Trường tư thục song ngữ

 Lập nhóm có liên quan đến tiêu chí ngôn ngữ của phụ huynh:

Phụ huynh có thể trao đổi trong nhóm về các cơ hội vànhững chương trình học hiện có



Luật thứ tư Sửa đổi Đạo luật trường học ngày 27 tháng 9 năm 2021

§ 15 Khuyến khích song ngữ và đa ngôn ngữ

(1) Học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Đức được dạy cùng với tất cả các học
sinh khác, trừ khi có quy định khác trong Đoạn 2 và pháp lệnh được ban hành trên cơ sở
Đoạn 4. Khi nhập học, hiệu trưởng hoặc giáo viên hoặc một người được phân nhiệm vụ, sẽ
ghi lại những ngôn nngữ của trẻ. Ban chỉ đạo của chính quyền thượng viện đã chỉ định những
ngôn ngữ, được sử dụng bởi học sinh trên toàn quốc, là cở sở để hỗ trợ một cách khoa học
cho việc thúc đẩy phát triển song ngữ và đa ngôn ngữ.

(2) Những học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Đức và có kiến thức về tiếng
Đức quá ít ỏi đến mức không thể theo dõi bài học đầy đủ , do đó không thể theo học các lớp
học thông thường ngay từ đầu , có thể theo học các nhóm học tập đặc biệt. Các nhóm này sẽ
là cầu nối cho quá trình chuyển đổi sang các lớp học chính quy. Kiến thức về tiếng Đức sẽ
được giáo viên hoặc hiệu trưởng hoặc người được bổ nhiệm ghi lại khi nhập học trên cở kiểm
tra theo trình độ khoa học.

(3) Học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Đức sẽ nhận được đề nghị học bổ
sung bằng ngôn ngữ này, trong điều kiện trường có đủ điều kiện tổ chức. Ngoài ra cũng có
thể lập các nhóm học tập liên trường. Việc giảng dạy ngôn ngữ cội nguồn tuy nhiên phải chịu
sự giám sát của một trường công lập.

(3a) Tất cả học sinh đều nhận được các chương trình giảng dạy nhằm phát triển song ngữ và
đa ngôn ngữ phù hợp với kế hoạch ngân sách, miễn là các em có mong muốn và nhà trường
có điều kiện tổ chức.  Khi hợp tác với các trường mầm non, các lớp học đó nên được giảng
dạy xuyên suốt cho đến cuối cấp.Đặc biệt, các bài giảng phải đảm bảo được thực hiện bằng
các phương pháp học ngôn ngữ một cách tự nhiên cũng như có tính chủ đề bằng ngôn ngữ
thứ hai hoặc ngoại ngữ.

(3b) Học sinh trong gia đình đa ngôn ngữ có thể đăng ký một ngôn ngữ không phải là tiếng
Đức để được công nhận là ngoại ngữ thứ hai.

(4) Phòng ban chịu trách nhiệm về hệ thống trường học của Chính quyền thượng viện ban bố
điều kiện và cấu trúc của các bài học cho học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng
Đức, cũng như về việc khuyến khích song ngữ và đa ngôn ngữ cho tất cả học sinh Berlin Quy
định học sinh theo lệnh luật định, cụ thể là
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1. điều kiện để nhận vào các lớp học chính và các nhóm học tập đặc biệt theo khoản 2,
2. các nguyên tắc và thủ tục để xác định kiến thức về tiếng Đức và ngôn ngữ thứ nhất
3. các biện pháp giúp trẻ em và thanh niên từ trường khác đến học được hòa nhập nhanh chóng,
4. các ưu đãi giảng dạy ngôn ngữ cội nguồn, song ngữ và phương pháp học ngoại ngữ một cách tự nhiên ,
5. việc công nhận một ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Đức là ngoại ngữ thứ hai theo đoạn 3b,
6. độ lệch chuẩn tạm thời so với các tiêu chuẩn đánh giá thành tích của trẻ em và thanh thiếu niên, khi các
em được kết luật là không đủ kỹ năng tiếng Đức. ”

Đăng ký trường học - cách thức hoạt động , Tài liệu của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Gia đình Thượng
viện, được xuất bản hàng năm; Tiếng Đức có bản in; Bản tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập và tiếng
Ukraina phải tải từ mạng xuống:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/

Thông tin về Trường học Berlin: Tập tài liệu “Bạn mới đến nước Đức” có sẵn bằng chín ngôn ngữ:
Đức, Anh, Ả Rập, Farsi, Pháp , Romania, Serbia, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Mời ấn link sau:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulwechsel-nach-berlin/

Đạo luật trường học § 55a) Tuyển sinh vào trường tiểu học : https://www.schulgesetz-
berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect-55a-aufnahme-
trong -die-grundschule.php

Đoạn trích:

(1) Trẻ em trong độ tuổi đi học được người giám hộ hợp pháp đăng ký nhập học sau khi được thông báo
của trường chỉ định.
Đây là trường có khu vực ghi danh mà các em đang sinh sống (§ 41 Đoạn 5) ....

(2) Người giám hộ hợp pháp có thể nộp đơn xin học tại một trường tiểu học khác bằng cách giải thích lý do
(lựa chọn đầu tiên).
Hồ sơ sẽ được xét duyện tùy theo khả năng của trường, theo quy định của tổ chức được xếp loại dựa trên
các tiêu chí và thứ tự, khi

1. theo học tại trường chỉ định sẽ làm giảm mối quan hệ cá nhân lâu dài và bền chặt với những trẻ khác,
đặc biệt là anh chị em, 

2. người giám hộ hợp pháp có nguyện vọng rõ ràng một chương trình học cụ thể, một khóa học ngoại ngữ
cụ thể, đi học ở cấp tiểu học của một trường cộng đồng hoặc trường tiểu học cả ngày theo hình thức ràng
buộc hoặc hình thức mở hoặc trường tiểu học dạy nửa ngày hoặc 

3. Theo học tại trường theo nguyện vọng sẽ giúp việc chăm sóc trẻ dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là do các
yêu cầu đòi hỏi của công việc.

Phần còn lại, sẽ được quyết định tự do.

Văn phòng quận chịu trách nhiệm quyết định về đơn đăng ký với sự tham khảo ý kiến của hiệu của trường
tiếp nhận.
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(3) Trẻ em trong độ tuổi đi học, do thay đổi địa bàn tuyển sinh, không còn sống tại khu mà anh
chị em đang theo học, thì người giám hộ hợp pháp được phép đặt đơn cho trẻ học tại địa bàn
tuyển sinh mới này.

Trong trường hợp áp dụng theo câu 1, trường này sẽ là trường chỉ định.

(4) Nếu học sinh không được nhận vào trường không chỉ định, và là trường theo nguyện vọng
của người giám hộ hợp pháp đã đặt đơn, khoản 2 sẽ áp dụng cho các yêu cầu thứ hai và thứ
ba, với điều kiện là, phải ưu tiên các đối tượng trong khu vực tuyển sinh và trường nguyện
vọng đầu vẫn còn chỗ miễn phí.

(5) Trái ngược với khoản 1, các trường tiểu học hoặc các khu vực riêng của trường tiểu học
được thành lập trên cơ sở pháp lệnh (§ 18 Khoản 3), ví dụ như các trường có tính chất sư
phạm đặc biệt, không bắt buộc phải có khu vực tuyển sinh. 
 ::
(8) Đoạn 1 đến Đoạn 7 sẽ áp dụng những sửa đổi phù hợp cho việc nhập học vào cấp tiểu
học của trường cộng đồng, với điều kiện là các em sống ngoài khu vực tuyển sinh phải được
cung cấp nơi ở, theo Điều 54 Đoạn 5.

Sắc lệnh Trường Tiểu học § 4 Nhập học và Phân bổ : https://www.schulgesetz-
berlin.de/berlin/grundschulverordnung.php

§ 4 Nhập học và Phân bổ 1 4 5 6 7 10 16 18
(1) Việc nhập học vào trường tiểu học và cấp tiểu học của trường cộng đồng liên cấp cũng
như trường trung học hòa nhập diễn ra theo §§ 54, 55a của Đạo luật học đường.
Ngày đăng ký do cơ quan giám sát trường ấn định hàng năm và được thông báo công khai .

(2) Người giám hộ hợp pháp sẽ nhận được thông tin, chậm nhất vào hôm đăng ký nhập học,
về việc tổ chức khai giảng, trường tiểu học học nửa ngày và chương trình học cả ngày,
chương trình học và các khóa học ngoại ngữ do trường cung cấp. và nhân tố ảnh hưởng đến
quá trình học vấn sau này.

Nếu có các khu vực tuyển sinh chung thì tất cả các trường nằm trong đó phải được coi là
trường chỉ định theo Mục 55a Đoạn 1 Khoản 1 của Đạo luật Trường học.
Nếu những người giám hộ hợp pháp không muốn theo học tại trường chỉ định theo § 55a
khoản 1 của Đạo luật Trường học, họ sẽ phải thông báo cho cơ quan quản lý trường học và
trường theo nguyện vọng bằng văn bản hoặc email trong vòng hai tuần.
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(3) Các khu vực tuyển sinh, dựa trên trọng tâm chính của nhà trường, việc thành lập các lớp
học song ngữ xóa mù chữ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức như trường học cả ngày, phải được
suy xét kỹ để các học sinh từ các khu vực đăng ký học khác được cũng được nhận học.
Các khu vực tuyển sinh của các trường cộng đồng phải được thiết kế sao cho có  ít nhất một
phần ba số chỗ dành cho học sinh sống ngoài khu vực tuyển sinh của trường.

(4) Trước hết, tất cả trẻ em từ khu vực tuyển sinh của trường có người giám hộ hợp pháp
muốn theo học tại trường này đều được nhận vào trường chỉ định trong giới hạn khả năng
tuyển sinh.
Sau đó, các em thuộc địa bàn tuyển sinh của trường, mà chưa nhận được chỗ học trong
trường theo nguyện vọng, thì sẽ được bố trí.
Nếu vẫn còn chỗ sau thời điểm này, trẻ em từ các khu vực tuyển sinh khác, mà có người
giám hộ hợp pháp mong muốn theo học tại trường này, sẽ được nhận vào theo xếp hạng
của các tiêu chí quy định tại Mục 55a Đoạn 2 của Đạo luật Trường học.
Nguyện vọng đầu tiên được tính đến trước tiên, sau đó đến các Nguyện vọng thứ hai và cuối
cùng là các Nguyện vọng thứ ba.
Mục 37a của Đạo luật Trường học vẫn không bị ảnh hưởng đối với việc nhận vào các trường
hòa nhập và Mục 19 và 33 của Pháp lệnh Giáo dục Đặc biệt vẫn không bị ảnh hưởng đối với
việc nhận học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

(5) Nếu trường học chỉ định theo § 55a khoản 1 của Đạo luật Trường học là trường học bắt
buộc cả ngày, trường cộng đồng liên cấp hoặc trường học mà tất cả các khóa học có cùng
chủ đề, cơ quan quản lý nhà trường hướng dẫn những trẻ em không nên theo học tại trường
chỉ định, và phải chú trọng đến nguyện vọng của Phụ huynh yêu cầu một vị trí tại một trường
với mộtưu đãi khác.

(6) Nếu bắt buộc phải chuyển đến một trường không mong muốn, phụ huynh hoặc người
giám hộ hợp pháp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản từ ban quản lý nhà trường chỉ định
trong thời gian gần nhất, chậm nhất là 3 tháng trước khi bắt đầu năm học.
Nếu không thể nhập học vào trường được chỉ định, các nguyện vọng khác của người giám
hộ hợp pháp liên quan đến việc chọn trường phải được tính đến trong khuôn khổ khả năng
tổ chức.
Nếu cần thiết phải chuyển cho một trường ở quận khác do thiếu chỗ, các quận liên quan
phải có sự thống nhất trong thời gian thích hợp.

(7) Mỗi lớp đầu cấp gồm 23 đến 26 học sinh.
Tại các trường mà ít nhất 40 phần trăm tất cả học sinh không nói tiếng Đức như ngôn ngữ
chính hoặc nơi mà người giám hộ hợp pháp của ít nhất 40 phần trăm học sinh được miễn trả
lệ phí mua tài liệu học tập và trong các lớp học có học sinh có nhu cầu đặc biệt, thì quy mô
lớp học vào khoảng 21 đến 25 học sinh.
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Ngoại lệ, ban quản lý trường học có thể đặt quy mô lớp học nhỏ hơn trong các trường hòa
nhập đặc biệt để phù hợp với điều khoản quy định của cơ quan giám sát trường học.

(8) Đối với những học sinh không theo học trường công lập hoặc trường thay thế theo luật
định hoặc một trường tương ứng của Đức ở nước ngoài trong thời gina hơn ba tháng trở
lên, trường chỉ định sẽ quyết định về cấp lớp học sinh sẽ theo học.
Qua đó sẽ xét đến các quá trình giáo dục trước đó, độ tuổi và mức độ phát triển học tập của
học sinh.
Nguyện vọng của học sinh và người giám hộ hợp pháp cũng có thể được xem xét .

Học ngôn ngữ: 
Link trang thông tin  và tài liệu quảng cáo về các ngôn ngữ trong trường học ở Berlin, bao
gồm ngoại ngữ, khóa dạy ngôn ngữ cội nguồn, giáo dục và dạy đọc viết song ngữ Đức-Thổ
Nhĩ Kỳ: https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/sprachen/ 
và đến các trường châu Âu công lập: https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-
schulangebote/staate-europaschule/

Tìm trường chỉ định : https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche/

Phiên dịch cho các trường mẫu giáo : phiên dịch trong phạm vi sư phạm: 
 https://www.dolpaep.de/

Trung tâm hỗ trợ và tư vấn giáo dục hòa nhập và tâm lý học đường (SIBUZ):
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI
LIÊN HỆ HỖ TRỢ NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH

Café8TV - Café Ngôn ngữ Việt 
Nơi lan tỏa nguồn cảm hứng tiếng Việt, đặc biệt là các em nhỏ.
Cô Lương Thanh Thùy
Email: Sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com
Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Đức

Zaki e.V.
Tư vấn về các vấn đề cụ thể trong đời sống hàng ngày và tư vấn xã hội cho người tị
nạn Afghanistan. Tư vấn chung cho người nói tiếng Ả Rập.
Liên hệ: Mr.Omed Arhandiwal 
www.zaki-ev.de 
Ngôn ngữ: Dari, Farsi, Ả Rập, Ba Tư và Đức

Sources d´Espoir e.V.
Hơn mười hai năm qua , Hội chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục,
văn hóa, hội nhập và thúc đẩy sự tham gia của những người có nền tảng di cư ở
Đức. 
Liên hệ: Cô Rachel Nangally 
Email: sources-despoir@quellingerhope.de www.sources-despoir.de 
Ngôn ngữ: Mabi , Pháp , Anh và Đức.

Bocconcini di cultura e.V. 
cung cấp các khóa học tiếng Ý hàng tuần cho trẻ em từ 3-12 tuổi . Hiệp hội tổ chức
các hoạt động khác nhau, phổ biến thông tin, tổ chức các cuộc họp và các vòng thảo
luận về giáo dục song ngữ hoặc đa ngôn ngữ và cả tư vấn. 
Người liên hệ: Ilaria Bucchioni 
+49172 310 49 58
www.bocconcini.net 
info@bocconcini.net
Ngôn ngữ: Ý và Đức

Karussell e.V
Mục đích của hiệp hội là củng cố bản sắc cá nhân và văn hóa của trẻ em từ các gia
đình song ngữ Đức-Nga và hỗ trợ phụ huynh trong các vấn đề về nuôi dưỡng và giáo
dục đa ngôn ngữ .
Liên hệ: +49 015162424627
www.karussell-ev.de mail@karussell-ev.de 

mailto:sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com
http://www.zaki-ev.de/
http://www.sources-despoir.de/
http://www.bocconcini.net/
mailto:info@bocconcini.net
mailto:mail@karussell-ev.de


Gelebte Mehrsprachigkeit 
là một dự án tập trung vào các cơ sở mầm non tại quận Pankow, đội ngũ sư phạm,
gia đình và các trẻ em lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ .Dự án cung cấp một
loạt podcast đặc biệt, hội thảo, thiết lập các cuộc họp trong mạng lưới dành cho cho
các nhà giáo dục và với chương trình"„Mehrsprachigkeit im Ohr“ , dự án tiếp tục hỗ
trợ  và tư vấn miễn phí qua điện thoại cho các gia đình trẻ đa ngôn ngữ và những
người quan tâm đến vấn đề đa ngôn ngữ.
https://zeit-fr-mehrsprachenkeit.podigee.io/1-ep Chap1 
mem.gelebente@gmail.com 
Liên hệ: Lilian Vazquez và Agata Koch
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức

Initiative La Familia Fettuccini 
cung cấp các khóa học xóa mù chữ Tây Ban Nha cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, tư vấn
cho các gia đình muốn bảo tồn tiếng mẹ đẻ với con cái của họ, dựa trên nền tảng đa
ngôn ngữ tích cực và tôn trọng.
Người liên hệ: Laura Gutiérrez Serpa 
+491793617264
www.lafamiliafettuccini.com 
info@lafamiliafettuccini.com
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Ý, Anh và Đức

MaMis en Movimiento e.V.
hội các bà mẹ nói tiếng Tây Ban Nha , thúc đẩy song ngữ và đa ngôn ngữ và sự
tham gia vào xã hội Đức, trong các lĩnh vực liên quan đến gia đình xã hội và cả trong
các cơ quan hành chính.
Liên hệ: Cô Annie Mulcahy 
Email: info@mamisenmovimiento.de 
www.mamisenmovimiento.de 
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Anh và Đức

SprachCafé Polnisch e.V.
Nơi gặp gỡ và học hỏi về ngôn ngữ và giao tiếp cho mọi đối tượng.
Liên hệ: Agatha Koch
Điện thoại: +490160 9968 0059
www.sprachcafe-polnisch.org
kontakt@sprachcafe-polnisch.org
Ngôn ngữ: Ba Lan, Pháp và Đức

Koopkultur e.V.
(Ngôn ngữ Đông Âu)
ĐT: 0177 4219797
Liên hệ: Petronela Bordeianu
Email: info@koopkultur.de
https://www.facebook.com/koopkultur/
Ngôn ngữ: Rumani, Ukraina & Đức
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Nếu anh/chị biết một tổ chức nào khác đang hoạt động hỗ trợ đa ngôn ngữ, vui lòng cho chúng tôi biết: leitung@migra-up.org 

Respektvolle mehrsprachige Erziehung
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Bộ phận chính: 
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Gia đình của Thượng viện.
Những vấn đề cơ bản về trường phổ thông
Thông tin về việc thúc đẩy đa ngôn ngữ và các chương trình giảng dạy dành cho người nói ngôn
ngữ thứ nhất.
Giảng dạy và chương trình giáo dục căn bản xóa mù chữ song ngữ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ (ZwErz)
Bà Evrim Soylu
II D 5 So Điều phối viên và hỗ trợ kỹ thuật ESU và ZwErz
Bernhard-Weiss-Strasse 6, 10178 Berlin
Email: evrim.soylu@senbjf.berlin.de

mailto:evrim.soylu@senbjf.berlin.de


Nhà xuất bản: Dự án Migra Up Pankow – Đơn vị: Sources d´Espoir e.V.
Là một phần của "Migra Up!" 2022

Migra Up được tài trợ bởi văn phòng quận Pankow.
Giám đốc dự án: Marita Orbegoso

Thiết kế đồ họa: Laura Gutierrez
Văn bản tiếng Đức: Monika Rebitzki

Bài giảng: Bà Nina Tsonkidis, Ủy viên hội nhập quận Pankow, Berlin
 

Được khởi xướng và hỗ trợ bởi nhóm công tác Lingua Pankow Đại diện Ban cố vấn
tham gia và hội nhập quận Pankow, Pankow hilft, La Familia Fettuccini.

 
 
 
 
 
 

Chúng tôi đánh giá cao hỗ trợ dịch thuật phiên bản đầu tiên này: Café8TV 
– Sprachcafé Vietnamesisch, MaMis en Movimiento e.V., SprachCafé Polnisch e.V.,

Koopkultur e.V., Sources d´Espoir e.V., Karussell e.V. und Zaki e.V.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ấn bản đầu tiên
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LIÊN HỆ
 

Hướng dẫn này có sẵn bằng hơn năm ngôn ngữ.
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