وانەی زمانی دایک لە راینالندپفالس
دایک و باوکە بەڕێزەکان،
لە راینالندپفالس زۆر مندااڵن و گەنجان دەژین ،کە بە زۆر زمان گەورە دەبن .لەوانەیە
ئێوەش لە ماڵەوەدا بە زمانێک قسە بکەن کە ئەڵمانی نەبێت .بۆ ئەوەی هانیان بدات،
راینالندپفالس زۆر هەلی بۆ رەخساندوون بۆ خوێندنی زمانی دایک  ١٨زمان بۆ هەموو
ئەو قوتابیانەی لە پۆلەکانی خوێندنی  ١تاکو١٠ن .لەوێ لەگەڵ فێربوونی زمان دا فێری خوێندنەوە و نووسینی زمانی خێزانەکەیان
دەبن .کولتور و زانیاری زۆر دەربارەی واڵتەکەی و بابەت و تەوەری گرنگی لەگەڵ دایە .هەموو ئەو بابەتانەی لە پۆلدا دەکرێن
نمرەی بۆ دادەنرێن .ئێوە بڕیار دەدەن بەیەکەوە لەگەڵ منداڵەکەتان ئەگەر ئارەزوو دەکات بەژدار بێت بۆ وانەی زمانی دایکی و
لەالی مامۆستای پۆلەکەی ناوی تۆمار دەکەن.
لە ئێستادا ئەم زمانانەی خوارەوە پێشنیاز ئەکرێن.










ئەلبانی
عەرەبی
بۆسنی
بولگاری
چینی
فارسی
یۆنانی
ئیتاڵی
کرواتی











کوردی
پۆڵۆنی
پورتوگالی
ڕۆمانی
ڕوسی
سربی
ئیسپانی
تورکی
هەنگاری
مەوعیدەکان لە قوتابخانەی منداڵەکە یان بەم

تۆمار کردن :لە سەرەتای ساڵ دا بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو ناو تۆمار دەکرێت.
ناونیشانەی وەزارەتی پەروردەی راینالندپفالس
.https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html

تکایە ئاگاتان زۆر لە کاتی تۆمارکردنەکە بێت .لە دوایی دا ناو تۆمارکردن تەنها ئەوانە ئەتوانن کە
هۆکارێکی ناوەزەیان هەبێت .لە دەسپێکردنەوەی خوێندنی ساڵی نوێی خوێندن دا قوتابخانە زانیاری دەدەنێ کەی و لە کوێ وانەکە
دەخوێندرێت .وانەکە ئەتوانێ پێش یان دوای نیوەرۆ بێت .ناوتۆمارکردن بە رەزامەندی خۆی دەبێت بەاڵم دوای ئەوەی ناوی تۆمارکرد
ناچار دەبێت بەژدار بێت بەالیەنی کەمەوە بۆئەو سالی خوێندنە .نمرەی وانەکە لەگەل نمرەی وانەکانی تری لەسەر کارتی
قوتابخانەکەی بۆی دادەندرێ .ئەتوانن لە مامۆستای پۆلەکەی یان بەڕێوبەری قوتابخانەی منداڵەکەتان پرسیاربکەن لە کام
شوێنانەدا پێشنیاز کراوە.
من بە دڵخۆشی یەوە بانگهێشتان دەکەم ئەم پێشنیازە بەکاربهێنن.

Dr. Stefanie Hubig
Ministerin für Bildung

Ansprechpartner/-innen für den Herkunftssprachenunterricht bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Bezirk Trier
Ursula Biehl
Telefon: 0651 9494-315
E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de
Bezirk Koblenz
Patricia Schon-Ohnesorge
Telefon: +49 261 20546-13444
E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de
Bezirk Neustadt a. d. Weinstraße
Stefanie Hackmann
Telefon: 06321 99-2409
E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de

Ansprechpartnerin

für

den

Herkunftssprachenunterricht beim
Pädagogischen Landesinstitut
Beata Hülbusch
Telefon: 0671/9701-1654
E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de

Aktuelle

Informationen

und Hinweise finden Sie auch auf dem
Bildungsserver des Ministeriums für Bildung RLP
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