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مع تعديل قانون المدارس في برلين في عام 2021، تم الوصول إىل نقلة نوعية. كانت خطوة مهمة أخرى

لالعتراف ببرلين كمجتمع هجرة ورؤية التنوع اللغوي الموجود في هذه المدينة كمورد للناس اليافعين وبالتالي

تدريسه في المدارس.

في هذه العملية، لعبت منظمات المهاجرات و المهاجرين عىل وجه الخصوص دورا هاما بالتزامها الدؤوب

بإبراز تعدد اللغات وأهميته الهامة في مجتمعنا.
هذا الكتيب هو نتيجة لفعالية بانكو المتخصصة "Eltern-Kita-Schule: آباء-مركز رعاية نهارية-مدرسة: معاً

من أجل التنوع اللغوي في بانكو"، الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للغة األم هذا العام. يجب أن يمنحك

الكتيب الفرصة للتحضير للعام الدراسي 2023/2024 ومناقشة وتنظيم احتياجات أطفالك بشكل منفتح من

حيث تنوعهم اللغوي في الوقت المناسب. ستوفر لك منظمات المهاجرات و المهاجرين لدينا مساعدة

.Lingua Pankow مهمة حول شبكة

بصفتي مفوض بانكو للمشاركة واالندماج، أرحب كثيرا بالتزام جمعياتنا تجاه األبوين و األطفال لدينا في

المنطقة وأدعوكم بحرارة لقراءة هذا الكتيب.

نينا تسونكيديس
مفوض المقاطعة للمشاركة واالندماج

أعزائي اآلباء والمعلمين في بانكو،



المدرسة - إىل  االنتقال 
تنمية في  كبيرة  خطوة 

األطفال 



في2023 األمور  ياء  ول أ اجتماعات  دليل 
لتسجيل ا قبل  نهارية  ل ا لرعاية  ا كز  مرا
لمدرسي ا

ر ا ي خ ل ا ه  ي د ل من  . . .

في 27 سبتمبر 2021، تم تعديل قانون المدارس في برلين. تسمى المادة 15 اآلن "تعزيز ثنائية اللغة وتعدد

اللغات". بالنسبة لألطفال الذين يتحدثون أيضا لغة أخرى غير اللغة األلمانية في األسرة، هذا يعني أنهم يتحدثون

هذه اللغة أو يمكنهم االستمرار في تعلم اللغات في المدرسة حتى يتقنوا لغتهم (لغاتهم) األصلية الحقا ليس

ً وكتابياً. هذا جديد ولن يكون ممكنا بعد في كل مكان. ولكن فقط بالعامية، ولكن أيضا بلغة فصحى شفهيا

يمكنك فعل شيء لضمان أن تصبح هذه الطريقة الجديدة الجيدة لتعزيز تعدد اللغات حقيقة واقعة بسرعة.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل لك بمبادرة من مختلف منظمات شبكة Lingua Pankow. يهدف إىل

مساعدتك في عقد اجتماعات أولياء األمور حول التسجيل في المدرسة.

نتمنى لألطفال بداية جيدة في المرحلة الجديدة من الحياة و نتمنى لكم اتخاذ قرارات جيدة.

مونيكا، الورا، راشيل و ماريتا
Lingua Pankow - لدليل ORGA فريق

V O L .  1  2 0 2 3

حار ترحيب 

3

اآلباء األعزاء، المربيات و المربين األعزاء،



االنتقال إىل المدرسة - خطوة كبيرة في تنمية

األطفال

المدرسة المسؤولة!

المدرسة اليوم

اجتماع أولياء األمور في مجموعات الرعاية النهارية

متعددة اللغات، أي المجموعات التي لديها أطفال

باللغة األلمانية ومختلف اللغات العائلية األخرى

اجتماعات أولياء األمور في مراكز الرعاية النهارية

ثنائية أو متعددة اللغات
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المحتويات جدول 
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22 المشورة والمساعدة في األسئلة المتعلقة بتعدد

اللغات

اللغات في مدرسة برلين - موضوعنا الرئيسي!

التسجيل في المدرسة - ما الذي يجب أن تقرره؟

 

الفحص الطبي المدرسي

مقترحات للتحضير الجتماع أولياء األمور وتنفيذه



في كبيرة  خطوة   - المدرسة  إىل  االنتقال 
األطفال تنمية 

لألطفال الحق في التعليم في ألمانيا. لذلك، أصبح هؤالء األطفال اآلن خاضعين للتعليم اإللزامي، أي يتعين

ً من أغسطس آب 2023. حتى يبلغ األطفال السن القانونية، يكون اآلباء عليهم الذهاب إىل المدرسة اعتبارا

مسؤولين عن ضمان ذهاب األطفال إىل المدرسة بانتظام ويتخذون أيضاً- أوالً بمفردهم وفي وقت الحق مع

أطفالهم حسب العمر المناسب- القرارات المتعلقة بمسارهم التعليمي (عىل سبيل المثال المدرسة واللغة

األجنبية - اختيار المدرسة الثانوية أو الدورات االختيارية اإللزامية ).

وجه    - أخيراً طفل في المدرسة!
و آخر    - توديع األصدقاء

والخوف من المجهول، من

الجديد.
 

لذلك، فإن التحضير لهذه الخطوة مهم. في سنة الرعاية

ً في برنامج الرعاية ً خاصا النهارية األخيرة، يلعب هذا دورا

النهارية. في البداية - في أكتوبر، وأحياناً حتى في سبتمبر،

يجب تسجيل األطفال الذين يبلغون من العمر ست

سنوات بحلول 30 سبتمبر 2023. يجب عىل أولياء أمور

ً في من كل مجموعة رعاية نهارية الجلوس والتفكير معا

يجب تعليمه مع من حتى ال يضطر األطفال إىل اتخاذ هذه

الخطوة الكبيرة في منطقة جديدة بمفردهم. مهمة البالغين

هي قبل كل شيء تدبير االنتقال لألطفال في هذا العمر.

عند االنتقال إىل المدرسة الثانوية، يبدو األمر مختلفاً جداً.

لها الحياة  في  التحوالت 
دائما: وجهان 
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نوصي بشدة بعدم إشراك األطفال في هذه االستكشافات قبل التسجيل في المدرسة. ال يزال األطفال في هذا

العمر بحاجة إليها بشكل ملموس و محدد للغاية.

ً حتى الزيارات إىل المدرسة التي يقع مركز الرعاية النهارية في منطقة تجمعها ليست بالضرورة مفيدة، ألن جزءا

ً ألنه ال يزال يتعين فقط من األطفال مسجلون هناك. ال توجد مناطق تجمعات لمراكز الرعاية النهارية. نظرا

مرافقة أطفال الرعاية النهارية، فإن هذا ال يلعب مثل هذا الدور الرئيسي. ومع ذلك، يجب أن يتمكن األطفال

من الذهاب إىل المدرسة بشكل مستقل في أقرب وقت ممكن - دون "خدمة التوصيل".

في سبتمبر، يتلقى اآلباء رسالة من "المدرسة المسؤولة ". هذه هي المدرسة التي يعيشون فيها في منطقة

تجمعاتها. تحتوي كل مدرسة عىل "خريطة مدينة" صغيرة حولها وبالنسبة لألطفال الذين يعيشون في هذه

المنطقة، هذه هي المدرسة االبتدائية المسؤولة. يتعين عىل اآلباء تسجيل أطفالهم هناك - حتى لو كانوا يريدون

مدرسة ابتدائية مختلفة تماماً. يتم توفير مكان مدرسي للطفل في هذه المدرسة. هذا المكان آمن لألطفال.

حتى لو أراد اآلباء مدرسة مختلفة ألطفالهم، فيجب عليهم تسجيلهم في المدرسة المسؤولة وملء نموذج

منفصل ل "المدرسة المرغوبة". ثم يعتمد ذلك عىل ما إذا كانت هناك المساحة الالزمة هناك. بعض الرغبات

تكون أسهل في تحقيقها، والبعض اآلخر يمكن أن يكون أكثر صعوبة أو تحقيقها غير موثوق.
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المسؤولة! المدرسة 



حقيقة أن األطفال يتعلمون أوالً القراءة والكتابة والحساب في المدرسة ليست جديدة. ومع ذلك، تغيرت كيفية

عمل الحياة المدرسية والدروس منذ األيام الدراسية لآلباء والمعلمين. بسبب األشقاء األكبر سناً، فإن هذا

ً اتصال بالمدارس المحيطة ويتم إبالغهم بذلك. مألوف بالفعل لبعض اآلباء والمعلمين الذين لديهم أيضا

تنطبق خطط المناهج اإلطارية عىل جميع مدارس برلين. يمكن للمعلمين تحديد طرق التدريس بأنفسهم.

مدرسة برلين هي مدرسة شاملة. و ينتمي األطفال ذوي اإلعاقات لتلك المدرسة أيضا. هناك مدارس ابتدائية

شاملة تهيأت لمجاالت الدعم الرئيسية لذوي االحتياجات الخاصة، وهناك أيضاً أماكن في المدارس الخاصة إذا

ً مجال للمناورة ( حرية في تصميم فسحة ما )، عىل رغب اآلباء في ذلك. ومع ذلك، فإن المدارس لديها أيضا

سبيل المثال في مرحلة بدء المدرسة. يمكن للمدارس تنظيم أول سنتين أو ثالث سنوات دراسية من جميع

ً جداً الصفوف (JÜL). في مركز الرعاية النهارية، أنت تعرف هذا كخليط عمري. يمكن أن يكون هذا مفيدا

ً الكبار، فيمكنهم ً من األطفال وإذا كانوا في بعض األحيان الصغار وأحيانا لتطوير التعلم. يتعلم األطفال أيضا

االستفادة من تغيير األدوار. هناك أيضا اختالفات في تقييم األداء والرعاية الالصفية (رعاية ما بعد المدرسة)

وبعض المدارس لديها نقاط ارتكاز لغوية أو شاملة أو موسيقية أو رياضية خاصة. يمكن العثور عىل هذه

الميزات الخاصة عىل المواقع اإللكترونية للمدارس وفي الكتيب "تسجيل المدرسة - هذه هي الطريقة التي

تعمل بها!" في جميع مدارس برلين االبتدائية، يمكن توفير رعاية إضافية بعد الفصل الدراسي حتى يتمكن

اآلباء من متابعة أنشطتهم المهنية. يمكن حضور المدرسة كمدرسة ُمعتَمدة لمدة نصف يوم من الساعة 7:30

ً إىل الساعة 6 مساًء. هناك ً إىل الساعة 1:30 مساًء أو كمدرسة طوال اليوم من الساعة 7:30 صباحا صباحا

ً رعاية مبكرة ومتأخرة إذا لزم األمر. يمكن لجميع األطفال المشاركة في وجبة غداء مجانية. عادة ما تقدم أيضا

المدارس أياماً مفتوحة حيث يمكنك التعرف عىل المدارس. يجب عليك بالتأكيد االستفادة من هذه العروض.
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اليوم المدرسة 



موضوعنا  - برلين  مدرسة  في  اللغات 
الرئيسي!

تم فهم اللغات حتى اآلن عىل أنها لغات ألمانية وأجنبية. لهذا السبب ال يوجد سوى عدد قليل من

المدارس متعددة اللغات ومعظمها في قطاع المدارس الخاصة. في قطاع الرعاية النهارية أيضا، فإن

مبادرات الوالدين في الغالب هي التي تنشئ مراكز رعاية نهارية ثنائية اللغة أو متعددة اللغات.

يبدأ تدريس اللغات األجنبية بانتظام في مدارس برلين في السنة الدراسية الثالثة: اللغة اإلنجليزية وفي

بعض المدارس الفرنسية. ومع ذلك، تقدم العديد من المدارس االبتدائية أيضا قبل ذلك لغة إنجليزية

مبكرة مرحة ، بحيث يمكن لألطفال من العائالت التي يتم التحدث باللغة اإلنجليزية فيها أيضا تعزيز

هذه اللغة العائلية باستمرار.

هناك بعض المدارس الخاصة ثنائية اللغة في برلين (األلمانية-اإلنجليزية، -الفرنسية ، -الروسية). باإلضافة إىل

ذلك، يتم تقديم األبجدية والتعليم ثنائي اللغة األلمانية التركية (ZWERZ) في ثالث مدارس ابتدائية عامة.

في هذه المدارس، يمكن لألطفال الذين ال يشاركون في دروس اللغة التركية أيضا حضور مجموعة عمل

تركية. هذه أيضا فرصة خاصة لألطفال األلمان األصليين للتعرف عىل لغة أجنبية باإلضافة إىل اللغة

اإلنجليزية.

اللغة      ثنائي  التعليم 
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شيء خاص جداً، فريد من نوعه في ألمانيا، هي هذه المدارس، والتي تتوفر في 9 مجموعات لغوية: األلمانية-

اإلنجليزية، -الفرنسية، -البولندية، -اإلسبانية، -التركية، -الروسية، البرتغالية، -اإليطالية، -اليونانية الجديدة. هذه

ً كقطارات بالمدارس العامة، ملزمة بالمدارس طوال اليوم. ليس لديهم مناطق المدارس، المرتبطة تنظيميا

تجمعات. هناك إجراء قبول فيما يتعلق باأللمانية واللغات الشريكة المعنية. إنها مثيرة لالهتمام بشكل خاص

لمراكز الرعاية النهارية ثنائية اللغة. لسوء الحظ، ال يوجد SESB في بانكو حتى اآلن. هذا يعني أن المسافات

الطويلة للمدرسة أمر متوقع.

SESB - برلين الحكومية  األوروبية  المدارس 



المنشأ بلغات  التدريس  عروض   -  ESU األوىل اللغة  دروس  جديد: 
العائلة   أو 

ً ما تكون معظم لغات المنشأ غير قابلة للتواصل عىل اإلطالق في الرعاية النهارية وفي المدرسة. بعضها نادرا

متاح كلغات أجنبية ثانية أو ثالثة ومن ثم لم تعد حالة تطوير اللغة للطالبات و الطالب من األسر متعددة

اللغات و الطالبات و الطالب األلمان تتناسب مع بعضها البعض.

ومع ذلك، في غضون ذلك، هناك اهتمام تعليمي واجتماعي بتعزيز لغات المنشأ بشكٍل أفضل. تعدد اللغات

ً أن االعتراف بلغات المنشأ ً اآلن أيضا ً في العالم الشامل. وقد ثبت علميا محل تقديرٍ اآلن ألنه مطلوب أيضا

وتعزيزها يعززان وال يعيقان نمو تعلم األطفال. ينعكس هذا الوضع في الفقرة 15 المعدلة من قانون المدارس

في برلين من خالل تمكين تدريس اللغة األوىل واالعتراف بلغات المنشأ لشهادات ترك المدرسة في ظل

ظروف معينة. حتى اآلن، يتم التخطيط لساعتين في األسبوع لهذا الغرض، والتي عادة ما تتم خارج الدروس

العادية في فترة ما بعد الظهر. يجب تسجيل ما ال يقل عن 12 طالباً في مثل هذه المجموعة الدراسية. يمكن

إنشاء مجموعات التعلم بعد إخطار الطلب من قبل إدارة المدرسة إذا تم استيفاء المتطلبات المناسبة

ً إضافة أطفال من المدارس المجاورة أو تشكيل مجموعات للموظفين والمتطلبات المالية. يمكن أيضا

ً لعدة سنوات للطالبات و الطالب الذين لغتهم تعليمية من السنوات الدراسية المختلفة. كان العرض متاحا

العائلية هي العربية أو التركية واآلن أيضاً لألكراد والبولنديين والروسية واألوكرانية والفيتنامية. 
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تدريس اللغة األوىل قيد اإلنشاء فقط في برلين. لهذا

ً العمل من أجل ذلك السبب يمكن للوالدين أيضا

عندما يكون أطفالهم في المدرسة بالفعل. يمكنك

ً البدء بمجموعة عمل في المنطقة الالمنهجية في أيضا

فترة ما بعد الظهر أو كدروس اختيارية إلزامية، ملزمة

(WUV) في الصفوف 5-6، إذا عملت المدرسة وأولياء

األمور معاً من أجل ذلك.



أن يجب  الذي  ما   - المدرسة  في  التسجيل 
تقرره؟

بشكل عام، مدارس برلين االبتدائية هي مدارس موثوقة لمدة نصف يوم، أي مفتوحة لجميع األطفال من

ً إىل الساعة 1:30 مساًء. عند التسجيل، يجب عىل اآلباء أن يقرروا ما إذا كان ينبغي الساعة 7:30 صباحا

ً أو حتى الساعة 6 مساًء بسبب نشاطهم رعاية أطفالهم بحلول الساعة 4 مساًء أو من الساعة 6 صباحا

المهني ثم التقدم بطلب للحصول عىل قسيمة الرعاية المقابلة. يمكن لجميع األطفال المشاركة في وجبة

غداء مجانية. سيطلب ذلك أيضا عند التسجيل. يجب عىل اآلباء أيضا اتخاذ قرار بشأن المشاركة في دروس

العلوم الدينية أو الحياة الطوعية في برلين.

إذا أراد اآلباء مدرسة ابتدائية غير المدرسة االبتدائية المسؤولة عن أطفالهم، فإنهم يتقدمون بطلب عند

التسجيل في المدرسة في المدرسة االبتدائية المسؤولة. يعتمد ما إذا كان يمكن تحقيق هذه الرغبة عىل ما

إذا كان المكان متاحاً في المدرسة المطلوبة. لكي تكون عادلة، هناك معايير إلجراءات القبول.

ً آمن مثل المدرسة المسؤولة هو مكان في المدرسة حيث يوجد األشقاء بالفعل، ألن هناك روابط تقريبا

وثيقة معهم ويجعل الرعاية أسهل لآلباء واألمهات.

ولكن هناك أيضاً مدارس ابتدائية بها برنامج مدرسي خاص مثل المدارس المرتبطة طوال اليوم أو المدارس

الموجهة نحو الموسيقى أو الفن أو المدارس ذات الفصول الرياضية والمدارس ذات البرنامج أو العرض

اللغوي الخاص. ميزة خاصة أخرى لبرلين هي المدارس المجتمعية، بما في ذلك المدارس من الصفوف 1-

ً حتى أبيتور ( البكالوريا )، حيث ال يلزم إجراء مزيد من التغييرات في المدرسة. يمكن أن 10، وبعضها أيضا

يكون هذا ارتياحاً كبيراً في مرحلة البلوغ المضطربة.

إذا كنت ال تعيش في منطقة تجمعات كهذه المدرسة، فيجب عليك التقدم بطلب إلعادة التدريب عند

التسجيل في المدرسة االبتدائية المسؤولة. إذا كان األطفال اآلخرون من المجموعة يعيشون في منطقة

تجمعات المدرسة المرغوبة، فيمكن للمرء أن يشير إىل الصداقة بين األطفال (الروابط الراسخة) كمبرر

إضافي. ثم من المفيد أن ينقل اآلباء اآلخرون أيضاً الرغبة في أن يبدأ طفلهم المدرسة مع هذا الطفل. خالف

ذلك، قد يأتون إىل فئات موازية مختلفة. أكثر من واحد من قوانين المدرسة أو تعزز األسس المنصوص

عليها في قانون المدارس االبتدائية فرص نجاح التطبيق.
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ً بفرصة تسجيل أطفالهم في مدرسة خاصة. تأخذ هذه المدارس الرسوم المدرسية وتقرر يتمتع اآلباء أيضا

بنفسها األطفال الذين تقبلهم.
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المدرسي الطبي  الفحص 

بالنسبة لجميع األطفال الذين يصبحون ملزمين

بالذهاب إىل المدرسة، سيتم إجراء فحص الكفاءة

المدرسية في دائرة صحة األطفال والمراهقين قبل

االلتحاق بالمدارس. سيتلقى أولياء األمور مزيداً من

المعلومات بشأن الموعد عىل أبعد تقدير عند

التسجيل في المدرسة. يسأل هذا الفحص أيضاً

عن اللغة (اللغات) التي يتحدث بها األطفال غير

األلمانية في األسرة. يجب أن تذكر ذلك بالتأكيد.

خاصًة ألن لغة (لغات) األسرة لم يتم تسجيلها بعد

في كل مكان عند التسجيل في المدرسة، كما هو

.منصوص عليه في قانون المدرسة في الفقرة 15

يجب عىل أولياء األمور إحضار

المستندات التالية إىل الفحص الطبي

المدرسي:

● كتيب االمتحان (كتيب أصفر)
● شهادة التطعيم

● إذا كان ذلك متاحاً، النظارات،
المعينات السمعية

● يجب ملء االستبيان عند حجز
موعد عىل اإلنترنت. إنه متاح فقط

باللغتين األلمانية واإلنجليزية.
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تأكد من حصول جميع أولياء األمور عىل الكتيب الحالي "تسجيل المدرسة - هذه هي الطريقة التي يعمل بها".

لسوء الحظ، ال تتوفر اإلصدارات اإلنجليزية والتركية والعربية واألوكرانية إال للتنزيل. وإذا كان هناك آباء من

Neu in" الحصول عىل كتيب ً خلفية مهاجرة ال يعرفون بعد النظام المدرسي في برلين، فيجب عليك أيضا

Berlin جديد في برلين"، المتاح بتسع لغات.

نوصي بالتحضير لالجتماع معاً - تمثيل الوالدين والمعلم - ودعم بعضنا البعض في تنفيذه. إذا كان هناك معلم

مدرسة ابتدائية متمرس بين أولياء أمور مركز الرعاية النهارية، فقد يتمكن من المساعدة في اإلعداد والتنفيذ.

بالدعوة، اطلب من جميع أولياء األمور تحديد مدرستهم المسؤولة (إذا كان طلب التسجيل في المدرسة قد تم

تقديمه بالفعل، فهو معروف بالفعل ألولياء األمور). واطلب منهم الحصول عىل معلومات حول هذه المدرسة

من الدليل المدرسي إلدارة مجلس الشيوخ وموقع المدرسة عىل الويب. سمعة المدرسة، التي تسمعها من

األصدقاء والمعارف، غالباً ما ال تتوافق مع ما هو مهم لآلباء واألمهات في الوقت الحالي وأحياناً لم تعد تنطبق

عىل اإلطالق.

الوالدين الجتماع  للتحضير  مقترحات 
وتنفيذه



 :التحضير

ً في مدرستهم المسؤولة، في كتيب يمكن للوالدين الذين لديهم لغة عائلية غير األلمانية أن يستعلموا مقدما

"تسجيل المدرسة - هذه هي الطريقة التي يعمل بها" و/أو الحصول عىل المعلومات من اإلنترنت حول عروض

.التدريس بلغتهم

ً بعد، فتأكد من إذا كان هناك آباء في مجموعة الرعاية النهارية ال يتحدثون اللغة األلمانية و ال يفهمونها جيدا

تدبير حضور وسطاء اللغة المناسبين. إذا لم يتمكن الوالدان من تسمية أي شخص بأنفسهم، فقد تجد آباًء

لديهم خبرة لغوية أو معلمات و معلمين من مجموعات أخرى، أو عن طريق الترجمة الشفوية في العملية

.التربوية

ْر بطاقات الخطة التعريفية واألقالم والنقاط الالصقة (الخضراء والصفراء والحمراء). يمكنك بالفعل كتابة َحضِّ

أسماء المدارس عىل بطاقات تعرف أنها تنتمي إىل المدارس المسؤولة أو المطلوبة. هذا يوفر الوقت في

.أمسية أولياء األمور

الجدول الزمني لحدث لمدة ساعتين

 

المدة و المحتويات:  :المواد/التعليقات

10 دقائق.   

5 دقائق.
اطلب من أولياء األمور الوقوف إىل جانب مدرستهم

المسؤولة

 

المواد/التعليقات: اكتب جميع

"المدارس المسؤولة " عىل البطاقات
ووزعها في الغرفة، عىل سبيل المثال

عىل الطاوالت

10 دقائق.

سؤال: ما هو شعورك؟

- في مجموعة        - وحيد
كما يشعر اآلباء، يمكن أن يشعر األطفال أيضاً في البيئة

الجديدة. يجب عىل اآلباء أن يضعوا ذلك في االعتبار عند

اتخاذ قراراتهم.

يمكن للوالدين الجلوس مرة أخرى
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الرعاية مجموعات  في  األمور  أولياء  اجتماع 
المجموعات أي  اللغات،  متعددة  النهارية 

ومختلف األلمانية  باللغة  أطفال  لديها  التي 
األخرى العائلية  اللغات 

التحية ، جدول أعمال ، وربما عرض وسطاء اللغة (اللغات)



15 دقيقة. مقدمة للموضوع الرئيسي: التحضير للتسجيل في المدارس
المواد/التعليقات: حدد وقدم معلومات

من الدليل ذي الصلة بالمجموعة

10 دقائق.
أجب عىل األسئلة أو مررها إىل المتطوعين كمهام

استكشاف

اكتب جميع "المدارس المسؤولة" عىل

البطاقات ووزعها في جميع أنحاء الغرفة

، عىل سبيل المثال عىل الطاوالت
 

5 دقائق.

اطلب من أولياء األمور الوقوف إىل جانب مدرستهم

المسؤولة مرة أخرى: هذا هو المكان المدرسي اآلمن الذي

سيحصل عليه الطفل بالتأكيد. ثم يتحول اآلباء الذين

يرغبون في اختيار مدرسة مختلفة ألطفالهم إىل المدرسة

التي يرغبون فيها. يبقى اآلخرون واقفين.

المواد/التعليقات: ربما.. اكتب

البطاقات

10 دقائق.   

20 دقيقة.
 

  

10 دقائق.   

أشياء مختلفة 25 دقيقة أشياء مختلفة
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كيف تشعر هذه المرة؟ يمكن للوالدين الذين يقفون بمفردهم أمام المدرسة هذه المرة معرفة ما إذا كان

طفلهم يعرف أطفاالً آخرين من دائرة األصدقاء أو الحي الذين سيذهبون أيضاً إىل هذه المدرسة.

يجب عىل أولئك الذين يقفون اآلن في مدرسة غير المدرسة المسؤولة عنهم إبالغهم بسبب اختيارهم:

أ) األشقاء في هذه المدرسة
ب) مع أفضل صديقة/أفضل صديق في هذه المدرسة (الروابط الراسخة)

ج) المدرسة المجتمعية المطلوبة
د) التركيز عىل الموسيقى أو الفن أو الرياضة

،ESU ه) بسبب تعزيز لغة األسرة (اللغة أجنبية األوىل هي الفرنسية، التعليم ثنائي اللغة، لغة المنشأ
المدرسة األوروبية)

و) المدرسة الخاصة
يحصل اآلباء اآلن عىل بطاقة يكتبون عليها إىل المدرسة المسؤولة ويقدمون نقطة خضراء. اآلباء الذين

يريدون مدرسة مختلفة يكتبونها باإلضافة إىل ذلك عىل بطاقتهم. عندما يكتشفون أن فرص قبولهم

هناك جيدة جداً، فإنهم يوفرون لهم نقطة صفراء. إذا كانت فرصهم غير مؤكدة أو سيئة، فإنهم يأخذون

نقطة حمراء.

يجب عىل أولئك الذين لم يستفسروا بعد القيام بذلك عىل وجه السرعة قبل التسجيل.

ال يكفي الدخول إىل مدرسة أخرى في نموذج التسجيل. يجب عىل اآلباء معرفة فرصهم في المدرسة
المطلوبة. هناك اختالفات يجب أن يعرفها اآلباء. إذا كانت هناك عدة أسباب للمدرسة المطلوبة، فقد

يكون ذلك مفيداً.

يجب عىل اآلباء الذين لم يجدوا عرضاً بلغتهم األصلية أن يسألوا المدرسة المسؤولة عن وحدة دعم

التعليم، وأن يسألوا مراكز الرعاية النهارية األخرى - وخاصة مراكز الرعاية النهارية ثنائية اللغة في المنطقة

- عما إذا كان األطفال مسجلين بنفس اللغة هناك واالتصال بمنظمات المهاجرات و المهاجرين في
مجموعتهم اللغوية.

االستنتاج واإلشارة إىل مواضيع أخرى، عىل سبيل المثال حقوق الوالدين وواجباتهم في المدرسة.

 



من المؤكد أن العديد من اآلباء واألمهات في مركز الرعاية النهارية الخاص بك يريدون أن يتمكن أطفالهم

ثنائيو اللغة أو حتى ثالثيو اللغة من مواصلة تعلم جميع اللغات. بالنسبة للغة اإلنجليزية و ابتداًء من الصف

الثالث اللغة الفرنسية هذا ممكن في المنطقة. بالنسبة للغات األخرى، هناك احتمال جديد: تدريس اللغة

األوىل (ESU) لمدة ساعتين في األسبوع. يجب أن يكون من الممكن إنشاء هذا في المنطقة، ألن هناك

مجموعة صغيرة في مركز الرعاية النهارية الخاص بك كل عام. إذا كان هناك العديد من مراكز الرعاية النهارية

في مجموعتهم اللغوية، فيمكنهم تبادل األفكار والعمل معاً. حاول العثور عىل مدارس يمكن للعديد من

األطفال الوصول إليها، واالتصال بالمدارس وشرح اهتمامهم. إذا وجدت مدرسة ترغب في إنشاء مجموعة

تعليمية في ظل ظروف الموظفين والمالية المناسبة، فيمكن للمدرسة االتصال بالهيئة المختصة في وزارة

التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ. في جهات االتصال المذكورة أدناه أو في الكتيب "تسجيل

المدرسة - هذه هي الطريقة التي تعمل بها" يمكن إعالمك بالعروض الحالية في دروس اللغة األوىل. حتى لو

ً جداً كانت هناك مدرسة أوروبية (SESB) بلغتها في برلين، فإن الطريق إىل المدرسة عادة ما يكون بعيدا

بالنسبة لآلباء واألمهات. بانكو عىل رأس قائمة المقاطعات التي تسعى للحصول عىل SESB. لكن ال يمكنك

توقع ذلك بهذه السرعة. ومع ذلك، من المتصور أنك ستتواصل مع إدارة مدرسة المقاطعة ومجلس الشيوخ

وتعبر عن اهتمامك بسرب ثنائي اللغة في مدرسة ابتدائية. حتى اآلن، فهي متاحة فقط لألتراك واأللمان. لماذا

ليس أيضاً بلغاتهم؟

الجدول الزمني لحدث لمدة ساعتين:

المدة و المحتويات:  المواد/التعليقات:

5 دقائق. الترحيب ، جدول األعمال  

10 دقائق.

السؤال الرئيسي: لماذا اخترت مركز الرعاية النهارية هذا

لطفلك؟

اطلب من اآلباء كتابة أسبابهم عىل البطاقات - موضوع واحد

فقط لكل بطاقة. اطلب من الوالدين تقديم إجابتهم (إجاباتهم)

وإرفاق البطاقات بلوحة اإلعالنات. اجمع اإلجابات.

 

  المواد/التعليقات: البطاقات وأقالم
اللباد
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الرعاية مراكز  في  األمور  أولياء  اجتماعات 
اللغات متعددة  أو  ثنائية  النهارية 



10 دقائق.   

20 دقيقة.

 
مقدمة للموضوع الرئيسي: التحضير للتسجيل في المدارس -

.التركيز عىل اللغات انظر أعاله
يتم التسجيل دائماً في المدرسة المسؤولة. بالتأكيد الطفل لديه

مكان هناك. إذا أراد اآلباء مدرسة مختلفة، فيجب عليهم ملء

طلب عند التسجيل. إذا لم تتمكن المدرسة المطلوبة من قبول

طفل ألسباب تتعلق بالقدرة، فسيتلقى الوالدان الرسالة ومكاناً

.(مدرسياً آخر في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار
ال يكفي الدخول إىل مدرسة أخرى في نموذج التسجيل. يجب عىل
اآلباء معرفة فرصهم في المدرسة المطلوبة. هناك اختالفات يجب

أن يعرفها اآلباء. إذا كانت هناك عدة أسباب للمدرسة المطلوبة،

فقد يكون ذلك مفيدا

 

المواد/التعليقات: حدد وقدم

معلومات من الدليل ذي الصلة

بالمجموعة

10 دقائق.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 دقائق.   

20 Min.
اتخذ الترتيبات بشأن األسئلة المفتوحة: من يستكشف ماذا

مع من ومتى.

حدد موعدا جديداً

اكتب عىل الرسم البياني أو السبورة

5 Min.
في نهاية الموضوع، يطلبون من اآلباء الذهاب إىل المدرسة

(المدرسة المسؤولة أو المرغوبة) التي يجب أن يذهب إليها
طفلهم.

 اكتب جميع "المدارس المسؤولة "
والمدارس المرغوبة عىل البطاقات

ووزعها في الغرفة، عىل سبيل المثال
عىل الطاوالت

10 دقائق.  

20 دقيقة. أشياء مختلفة
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 تدريس اللغات األجنبية اإلنجليزية أو الفرنسية
 أبجدية ثنائية اللغة األلمانية و التركية

SESB المدرسة األوروبية 
ESU تدريس اللغة األوىل 
 مدرسة خاصة ثنائية اللغة

شكل مجموعات حول االحتماالت المناسبة لمجموعتك اللغوية:

يمكن للوالدين تبادل األفكار في مجموعاتهم حول ما اكتشفوه حتى اآلن حول العروض والفرص المقابلة.

 
اطلب من المجموعات تقديم ما اكتشفوه بالفعل وما هي األسئلة التي ال تزال موجودة.

 

سؤال: ما هو شعورك؟

في مجموعة -    وحيد -

كما يشعر اآلباء، يمكن أن يشعر األطفال أيضاً في البيئة الجديدة. يجب عىل اآلباء أن يضعوا ذلك في

االعتبار عند اتخاذ قراراتهم.

يمكن للوالدين الذين يقفون بمفردهم أمام المدرسة محاولة العثور عىل أطفال آخرين من دائرة األصدقاء أو

الحي الذي يعرفه طفلهم والذين سيذهبون أيضاً إىل هذه المدرسة.

 

ما مدى أهمية تعزيز اآلباء لثنائية اللغة؟ من يريد االستمرار في تعلم هذه اللغة في المدرسة؟
 



القانون الرابع المعدل لقانون المدرسة لعام 27. سبتمبر 2021

§ 15 تعزيز ثنائية اللغة وتعدد اللغات

(1) يجب تدريس التالميذ الذين تختلف لغتهم األوىل عن األلمانية مع جميع الطالب اآلخرين، ما لم ينص عىل
خالف ذلك في الفقرة 2 والمرسوم القانوني الصادر عىل أساس الفقرة 4. يتم تسجيل جميع اللغات التي

يتحدث بها الطالب عند القبول في المدرسة من قبل المدير/ة أو المعلم/ة بتكليف منه. تجمع إدارة مجلس

الشيوخ المسؤولة عن النظام المدرسي اللغات التي يتحدث بها الطالب عىل الصعيد الوطني كأساس لتعزيز

ثنائية اللغة وتعدد اللغات القائمة عىل الحقائق والمصحوبة علمياً.
(2) يمكن دمج الطالب الذين تختلف لغتهم األوىل عن األلمانية والذين لديهم معرفة قليلة باللغة األلمانية
لدرجة أنهم ال يستطيعون متابعة الدروس بما يكفي، بحيث ال يكون التمويل في الفصول العادية ممكنا في

ً في مجموعات تعليمية خاصة يتم فيها إعداد االنتقال إىل الفصول العادية. يتم تحديد معرفة البداية، مؤقتا

اللغة األلمانية عند القبول في المدرسة من قبل مدير/ة المدرسة أو من قبل معلم/ة بتكليف منه عىل أساس

إجراءات اختبار مثبتة علمياً.

ً لدروس تكميلية بلغتهم األوىل، إذا كان (3) سيتلقى التالميذ الذين تختلف لغتهم األوىل عن األلمانية عروضا
ذلك ممكنا من حيث التنظيم المدرسي. لهذا الغرض، يمكن تشكيل مجموعات تعليمية عبر المدارس. يخضع

تدريس اللغة األوىل إلشراف المدارس الحكومية.

(3أ) يتلقى جميع الطالب عروضاً لتطوير ثنائية اللغة وتعدد اللغات وفقاً للميزانية، إذا رغبت في ذلك وممكن من حيث
تنظيم المدرسة. بالتعاون مع قطاع الطفولة المبكرة، ينبغي تصميم العرض بأكبر قدر ممكن من االتساق حتى شهادة

ترك المدرسة. عىل وجه الخصوص، يتم استخدام أساليب تعلم اللغة الغامرة باإلضافة إىل إمكانية إعطاء دروس في

الموضوع بلغة ثانية أو أجنبية.

(3ب) يمكن التعرف عىل الطالب الذين يكبرون بلغات متعددة، وهي لغة أوىل غير ألمانية كلغة أجنبية ثانية عند الطلب.
(4) إدارة مجلس الشيوخ المسؤولة عن النظام المدرسي مخولة بتنظيم تفاصيل المتطلبات وتصميم التدريس
للتالميذ الذين تختلف لغتهم األوىل عن األلمانية، وكذلك تعزيز ثنائية اللغة وتعدد اللغات لجميع تالميذ برلين

بموجب مرسوم قانوني، عىل وجه الخصوص
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1. شروط القبول في الفصول العادية ومجموعات التعلم الخاصة المشار إليها في الفقرة 2،
2. أساسيات وإجراءات تحديد معرفة اللغة األلمانية واللغة األوىل،

3. تدابير اإلدماج المدرسي لألطفال والمراهقين القادمين،
4. اللغة األوىل، العروض ثنائية اللغة والغامرة،

5. االعتراف بلغة أوىل غير األلمانية كلغة أجنبية ثانية بالمعنى المقصود في الفقرة 3 ب،
6. االنحراف المؤقت عن معايير تقييم األداء لألطفال والمراهقين، والتي يوجد نقص في مهارات اللغة األلمانية الكافية لها.

التسجيل في المدرسة - هكذا يعمل 

يتم نشر كتيب وزارة التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ سنوياً؛ األلمانية متاحة في شكل مطبوع؛

اإلنجليزية والتركية والعربية واألوكرانية فقط كتنزيل:

/https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung

Iمعلومات عن مدرسة برلين:
 يتوفر كتيب "الجديد في ألمانيا" بتسع لغات: األلمانية واإلنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والرومانية

والصربية والروسية والتركية. إليك الرابط:

 /https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulwechsel-nach-berlin 

القانون المدرسي § 55 أ) القبول في المدرسة االبتدائية:

https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii- 
aufnahme-in-die-schule/sect-55a-aufnahme

نبذة مختصرة: 

(1) يتم تسجيل األطفال في سن المدرسة من قبل األوصياء القانونيين عليهم بعد إشعار عام في المدرسة
االبتدائية المسؤولة عنهم.

هذه هي المدرسة التي يعيش فيها الطالب في منطقتها المدرسية (§ 41 الفقرة. 5)....

(2) يمكن لألوصياء القانونيين التقدم بطلب لاللتحاق بمدرسة ابتدائية أخرى، مع ذكر األسباب (الطلب األول).
يجب منح الطلب بترتيب تدريجي في نطاق سعة االستقبال و وفقاً لألماكن المجانية وفقاً للمبادئ التوجيهية

التنظيمية وفقاً للمعايير التالية عندما: 

1.سيؤثر الحضور في المدرسة االبتدائية المسؤولة عىل العالقات الشخصية القوية طويلة األجل مع األطفال اآلخرين،
وخاصة األشقاء.

2. يرغب األوصياء القانونيون صراحة في برنامج مدرسي محدد، أو عرض لغة أجنبية معين، أو حضور مستوى ابتدائي
في مدرسة مجتمعية أو مدرسة ابتدائية طوال اليوم في شكل مقيد أو شكل مفتوح أو مدرسة ابتدائية موثوقة لمدة

نصف يوم أو

3. من شأن االلتحاق بالمدرسة االبتدائية المختارة أن يسهل إىل حد كبير رعاية الطفل، ال سيما بسبب المتطلبات
المهنية.

بالمناسبة، يقرر الكثير.
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يتم البت في الطلب من قبل مكتب المقاطعة المسؤول بالتشاور مع مدير المدرسة االبتدائية المتلقية.

(3) األطفال في سن المدرسة الذين لم يعودوا يعيشون في منطقة االلتحاق بالمدارس االبتدائية، التي يحضرها
شقيق أكبر سناً كمدرسة ابتدائية مسؤولة، سيعاملون كتالميذ يعيشون في منطقة االلتحاق بالمدارس هذه بناًء

عىل طلب األوصياء القانونيين.

في حالة تقديم الطلب وفقا للحكم 1، تصبح هذه المدرسة المدرسة االبتدائية المسؤولة عنه.

ً للطلب األولي (4) إذا تعذر قبول الطالب/ة في المدرسة االبتدائية غير المختصة التي يتم اختيارها وفقا
لألوصياء القانونيين عليه، تنطبق الفقرة 2 عىل الرغبتين الثانية والثالثة، شريطة أن تظل هناك أماكن مجانية

متاحة بعد مراعاة األطفال في منطقة االلتحاق بالمدرسة والرغبات األولية.

(5) عىل سبيل عدم التقيد بالفقرة 1، ال يتم تحديد أي مجاالت تدريب للمدارس االبتدائية أو األسراب الفردية
في المدارس االبتدائية التي أنشئت كمدارس ذات طابع تعليمي خاص عىل أساس مرسوم قانوني (الفقرة 18

الفقرة 3).
 :
 :
(8) تنطبق الفقرات من 1 إىل 7، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، عىل القبول في المرحلة االبتدائية من
المدرسة المجتمعية بشرط توفير أماكن لألطفال الذين يعيشون خارج منطقة االلتحاق بالمدارس وفقا للفقرة 5

من المادة 54.

مرسوم المدرسة االبتدائية § 4 القبول والتعيين:

https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung.php 
§ 4 القبول والتكليف 14567101618

(1) يتم القبول في المدرسة االبتدائية والمدرسة االبتدائية للمدرسة المجتمعية وكذلك المدرسة الثانوية
االندماجية وفقاً للفقرتين 54 و55 أ من قانون المدارس.

تحدد السلطة اإلشرافية المدرسية تواريخ التسجيل سنوياً ويتم اإلعالن عنها.

2) كحد أقصى لموعد التسجيل، سيتلقى األوصياء القانونيون معلومات حول تنظيم مرحلة بدء المدرسة،
والمدرسة االبتدائية المسؤولة لمدة نصف يوم والعرض طوال اليوم، والبرنامج المدرسي، فضالً عن عرض اللغة

األجنبية للمدرسة واآلثار المترتبة عىل المسار التعليمي اإلضافي.

إذا تم تشكيل مناطق مشتركة لاللتحاق بالمدارس، فسيتم اعتبار جميع المدارس الموجودة فيها مدارس
مسؤولة بالمعنى المقصود في الفقرة 55 أ الفقرة 1 من الفقرة 1 من قانون المدارس.

إذا لم يرغب األوصياء القانونيون في االلتحاق بالمدرسة المسؤولة وفقا للفقرة 1 من المادة 55 أ من قانون
ً في غضون المدرسة، فعليهم إبالغ سلطتهم المدرسية والمدرسة المرغوبة بدالً من ذلك كتابًة أو إلكترونيا

أسبوعين.
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(3) ويمكن تحديد مناطق االلتحاق بالمدارس في شكل ملزم، وال سيما عىل أساس التركيز المدرسي، وإنشاء
فصول دراسية ذات إلمام بالقراءة والكتابة باللغة األلمانية التركية ثنائية اللغة، والتنظيم كمدارس تعمل طوال

اليوم بحيث يتم أيضاً قبول التالميذ من مناطق أخرى من التسجيل.
(4) أوالً وقبل كل شيء، كجزء من القدرة عىل القبول، يتم قبول جميع األطفال من منطقة االلتحاق بالمدارس

الذين يرغب األوصياء القانونيون عليهم في االلتحاق بهذه المدرسة في المدرسة المسؤولة.

ً في مدرسة بعد ذلك، سيتم تعيين األطفال من منطقة التسجيل في المدرسة الذين لم يتم منحهم مكانا

أخرى مرغوبة.

إذا كانت ال تزال هناك أماكن مجانية بعد ذلك، فسيتم قبول األطفال من مناطق االلتحاق بالمدارس األخرى
الذين يرغب األوصياء القانونيون في االلتحاق بهذه المدرسة وفقا لترتيب المعايير المذكورة في الفقرة 2 من

الفقرة 55 أ من قانون المدارس.
بادئ ذي بدء، تؤخذ جميع الرغبات األولية في االعتبار، ثم الرغبات الثانية وأخيراً رغبات الطرف الثالث.

للقبول في المدارس الخاصة الشاملة، تظل المادة 37 أ من قانون المدارس غير متأثرة وال تزال المادتان 19

و33 من قانون التعليم الخاص غير متأثرتين بقبول التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.

ً للفقرة 1 من الفقرة 55 أ من قانون المدرسة مدرسة مرتبطة طوال (5) إذا كانت المدرسة المسؤولة وفقا
اليوم أو مدرسة مجتمعية أو مدرسة يكون فيها لجميع القطارات نفس التركيز عىل الموضوع، فإن سلطة
المدرسة تعين األطفال الذين ليس من المفترض أن يلتحقوا بالمدرسة المسؤولة مكانا في مدرسة بعرض

مختلف، مع مراعاة رغبات األوصياء القانونيين.

ً من ً كتابيا (6) إذا كان االنتداب إىل مدرسة غير مرغوب فيها مطلوباً، فسيتلقى األوصياء القانونيون قرارا
سلطة المدرسة المختصة عىل الفور، ولكن في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر قبل بدء العام الدراسي.

إذا لم يكن القبول في المدرسة المسؤولة ممكناً، فيجب أن تؤخذ في االعتبار المزيد من رغبات األوصياء
القانونيين فيما يتعلق باختيار المدرسة في نطاق اإلمكانيات التنظيمية.

إذا كان التخصيص لمدرسة تقع في منطقة أخرى ضروريا بسبب نقص القدرات، فيجب التوصل إىل اتفاق
بين المقاطعات المعنية في الوقت المناسب.

(7) يتكون كل فصل في المرحلة المدرسية المبكرة بشكل أساسي من 23 إىل 26 طالب/ة.
في المدارس التي يكون فيها 40 في المائة عىل األقل من جميع الطالبات و الطالب من أصل غير ألماني أو

حيث يعفى األوصياء القانونيون من دفع مساهمتهم الخاصة للحصول عىل مواد تعليمية من قبل 40 في

المائة عىل األقل من جميع الطالبات و الطالب، وفي الفصول ذات االحتياجات التعليمية الخاصة، يتراوح

حجم الفصل من 21 إىل 25 طالب/ة.
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عىل سبيل االستثناء، يمكن لسلطة المدرسة تحديد ترددات أقل للمدارس ذات التركيز الشامل وفقا

لمواصفات السلطة اإلشرافية المدرسية.

(8) بالنسبة للتالميذ الذين لم يلتحقوا بمدرسة عامة أو مدرسة بديلة معتمدة أو مدرسة ألمانية مقابلة في
الخارج ألكثر من ثالثة أشهر، تقرر المدرسة المسؤولة الصف الذي سيتم حضوره.

تؤخذ الدورة السابقة من التعليم والعمر ومستوى تطور التعلم في االعتبار.

إذا أمكن، يجب تضمين رغبات الطالبات و الطالب وأولياء أمورهم القانونيين.

تعلم اللغات:

 رابط إىل الصفحة مع المعلومات والكتيبات حول اللغات في مدرسة برلين، وما إىل ذلك. اللغات األجنبية،
تدريس اللغة األوىل، محو األمية األلمانية التركية ثنائية اللغة والتعليم:

/https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/sprachen

وإىل المدارس األوروبية الحكومية:

/https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-schulangebote/staatliche-europaschule 

ابحث عن المدرسة المسؤولة:

/https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche 

وسطاء اللغة لمراكز الرعاية النهارية: الترجمة الفورية في العملية التربوية:

/https://www.dolpaep.de

:(SIBUZ) مراكز اإلرشاد والدعم التربوي النفسي واإلدماج المدرسي
Https://www.berlin.de/sen/education/support/consulting Centers-sibuz/
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اللغات لتعزيز  الهواتف  وأرقام  االتصال  جهات 
العائلية

 
 

Café8TV - Sprachcafé Vietnames. مكان ينتشر فيه اإللهام الفيتنامي للجميع، وخاصة لألطفال 

 :الموظفة المسؤولة لتلقي االتصاالت
Ms. Luong Thanh Thùy

sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com :البريد اإللكتروني
https://www.facebook.com/sprachcafe.vietnamese :صفحة الفيسبوك

 اللغات: الفيتنامية واأللمانية
 

Zaki e.V. تقديم المشورة بشأن القضايا العملية والمشورة االجتماعية لالجئين األفغان. نصيحة

.عامة للمتحدثين باللغة العربية
:الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت

السيد أوميد أرغانديوال 

arghandiwal@zaki-ev.de :البريد اإللكتروني
www.zaki-ev.de :الموقع اإللكتروني

اللغات: الدارية والفارسية والعربية والفارسية واأللمانية

 
Sources d´Espoir e.V

مصادر ديسبوار إي في. ألكثر من اثني عشر عاماً، كانوا يتعاملون مع أسئلة حول التعليم أو الثقافة أو

.االندماج أو تعزيز مشاركة األشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة في ألمانيا
الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت: السيدة راشيل نانجالي

sources-despoir@quellederhoffnung.de :البريد اإللكتروني
www.sources-despoir.de :الموقع اإللكتروني
.اللغات: مابي والفرنسية واإلنجليزية واأللمانية

 
Bocconcini di cultura e.V .ًتقدم دورات أسبوعية في اللغة اإليطالية لألطفال من 3 إىل 12 عاما

تنظم الجمعية أنشطة مختلفة، وتنشر المعلومات، وتنظم اجتماعات وجوالت مناقشة حول مواضيع

 .التعليم ثنائي اللغة أو متعدد اللغات وتقدم االستشارات
الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت: السيدة إيالريا بوكيوني

 +49172 310 49 58
info@bocconcini.net :البريد اإللكتروني
www.bocconcini.net :الموقع اإللكتروني

اللغات: اإليطالية واأللمانية

 
                                     Karussell e.V. 

الهدف من هذه الجمعية هو تعزيز الهوية الشخصية والثقافية لألطفال من األسر األلمانية الروسية

.ثنائية اللغة ودعم والديهم في مسائل التعليم والتدريب متعدد اللغات
:الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت:

 Ms. Tatiana Matytsina
الهاتف: +49 015162424627

mail@karussell-ev.de :البريد اإللكتروني
www.karussell-ev.de :الموقع اإللكتروني

 



Gelebte Mehrsprachigkeit 
تعدد اللغات الحي هو مشروع ينصب فيه التركيز عىل مراكز الرعاية النهارية في بانكو مع فرقها

التربوية واألطفال متعددي اللغات وأسرهم اآلن. يقدم سلسلة بودكاست خاصة وحلقات دراسية
واجتماعات شبكية للمعلمين ومع "تعدد اللغات في األذن" يواصل دعم األسر الشابة متعددة اللغات

وكذلك األشخاص المهتمين بظاهرة تعدد اللغات من خالل المشورة الهاتفية المجانية.

الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت : السيدة ليليان فاسكيز والسيدة أغاتا كوخ

Ms. Lilian Vazques und Ms. Agata Koch
https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/1-episode1

mem.gelebte@gmail.com
اللغات: اإلسبانية والبولندية واأللمانية

Initiative La Familia Fettuccini 
تقدم مبادرة العائلة فيتوتشيني دورات األبجدية باللغة اإلسبانية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين

6 و10 سنوات، وتقديم المشورة للعائالت التي ترغب في الحفاظ عىل لغتها األم مع أطفالها، استناداً
إىل ثنائية اللغة النشطة والمحترمة / تعدد اللغات.

Ms. Laura Gutiérrez Serpa : الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت

+49 179 3617264
www.lafamilafettuccini.com

info@lafamiliafettuccini.com
اللغات: اإلسبانية واإليطالية واإلنجليزية واأللمانية

MaMis en Movimiento e.V.
، وهي جمعية لألمهات الناطقات باإلسبانية، تشجع ثنائية اللغة وتعدد اللغات والمشاركة في

المجتمع األلماني، سواء في المجاالت االجتماعية واألسرية والمؤسسية.

Ms. Annie Mulcahy :الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت

info@mamisenmovimiento.de
www.mamisenmovimiento.de

اللغات: اإلسبانية واإلنجليزية واأللمانية

SprachCafé Polnisch e.V.
مكان اجتماع مفتوح للغة والثقافة.

الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت: 

Ms. Agata Koch
+ 49 (0)160 9968 0059

www.sprachcafe-polnisch.org
kontakt@sprachcafe-polnisch.org
اللغات: البولندية والفرنسية واأللمانية

Koopkultur e.V.
(لغات أوروبا الشرقية)

الموظف المسؤول لتلقي االتصاالت: 

Ms. Petronela Bordeianu  
+490177 4219797

https://www.facebook.com/koopkultur/
info@koopkultur.de

اللغات: الرومانية واألوكرانية واأللمانية
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leitung@migra-up.org :إذا كنت تعرف منظمة أخرى ملتزمة بتعدد اللغات، فيرجى إخبارنا بذلك
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طرف فاعل مهم:

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
وزارة التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ

المسائل األساسية لمدارس التعليم العام.

معلومات عن تعزيز تعدد اللغات وعن عروض دروس اللغة األوىل وكذلك األبجدية والتعليم ثنائي اللغة األلمانية

.(ZwErz) التركية
السيدة إيفريم صويلو.

ZwErz و ESU التنسيق والدعم المهني II D 5 So
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin 

evrim.soylu@senbjf.berlin.de



 :الناشر
Projekt Migra Up Pankow - Carrier: Sources d'Espoir e.V.

Migra Up!" 2022" كجزء من مشروع

 Pankow من قبل مكتب منطقة Migra Up يتم دعم  
 

مديرة المشروع ماريتا أوربيغوسو

التصميم | لورا غوتيريز

المحتوى التحريري | مونيكا ريبيتسكي

محاضرة | السيدة نينا تسونكديس، مسؤولة االندماج في المقاطعة

بانكو، برلين
 

التابع Lingua Pankow بمبادرة ومشاركة الفريق العامل   

مفوض المقاطعة للمشاركة والتكامل في بانكو، بانكو

ساعدني!، ال فاميليا فيتوتشيني

 
 
 
 
 
 

Wir نشكرك عىل دعمك في الترجمة: 
 Café8TV - Sprachcafé Vietnamesisch, SprachCafé Polnisch
e.V., MaMis en Movimiento e.V., Koopkultur e.V., Sources d

´Espoir e.V., Karussell e.V. und Zaki e.V
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطبعة األوىل

Respektvolle mehrsprachige Erziehung

التحرير: هيئة 
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