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Дорогі батьки,
у
Райланд-Пфальці
проживають
багато дітей та підлітків, які ростуть
багатомовними.
Можливо
і
ви
розмовляєте в дома з сім’єю мовою,
яка не являється німецькою.
З метою сприяння багатомовності,
Рейнланд-Пфальц пропонує заняття
для вивчення рідної мови на 18 мовах
для учнів та учениць від 1го по 10й
клас.
Там, крім розмови, вони також вчаться
читати і писати рідною мовою.
Культура та країнознавство теж є
одними
з
обов'язкових
тем.
Досягнення у цій факультативній
дисципліні оцінюються.
Ви вирішуєте разом зі своєю дитиною,
чи бажає вона брати участь у заняттях,
і записуєте її у класного керівника на
уроки рідної мови.
Сердечно запрошую Вас скористатися
цією пропозицією.

Доктор Стефані Хубіг
Міністр освіти

У Райнланд-Пфальці уроки рідної
мови наразі пропонуються такими
мовами:




















Албанська
Арабська
Боснійська
Болгарська
Китайська
Фарсі
Грецька
Італійська
Хорватська
Польська
Португальська
Румунська
Російська
Сербська
Іспанська
Турецька
Курдська
Угорська
Українська

Будь ласка, зверніть увагу на терміни
реєстрації. Запізнілі реєстрації можуть
розглядатися лише у виняткових
випадках.
Школа повідомить вас на початку
навчального року, коли і де будуть
проходити заняття. Це може
відбуватися як до так і після обіду.
Хоча запис на уроки рідної мови є
добровільним, участь є обов’язковою
принаймні протягом одного
навчального року після реєстрації.
Оцінки за цей факультатив
заносяться в атестат.
Керівництво класу або школи вашої
дитини повідомить вам за запитом, які
пропозиції зараз доступні у вашому
регіоні.
Актуальну інформацію та поради Ви
можете знайти на освітньому сервері
РЛП Міносвіти.
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html

Запис: навесні кожного року на
наступний навчальний рік.
Терміни Ви можете дізнатися в школі
вашої дитини або на освітньому
сервері РЛП Міносвіти.

Коротка інформація щодо викладання рідної
мови на багатьох мовах, доступна для
завантаження.

