
 

 

 
زبفل-تدريس اللغة األم في راينالند  

 
 

 

 األولياء األعزاء،

لغات متعددة. والذين بإمكانهم تحدث بالناطقين بفلز الكثير من األطفال والشباب -يعيش في راينالند

لغة للتالميذ  18دروسا في اللغة األم ب بفلز -م هذه التعددية اللغوية تقدم والية راينالندعفي بيوتهم، غير اللغة األلمانية. ولد ،ة مالغ

ة ثقافال عد تدريسكما يالقراءة والكتابة بلغتهم األم. التحدث، ولكن أيضا  ليس فقط . هناك يتعلم التالميذ10الصف  ىال 1ال من الصف 

اتخاذ  فقط وأبنائهم. لألولياء يقع اسناد نقاط أو عالمات لالختبارات التي تقع أثناء الدرس ة، محاور اجبارية في هذا الدرس.حضارالو

 الفصل. معلم )ة( بدرس اللغة األم وبالتالي تسجيلهم عند قرار االلتحاق

 ة:ز باللغات التاليبفل-ة األم في راينالندقدم دروس اللغتحاليا 

                                              ةالكردي●   ةاأللباني●

 البولونية●   ربيةالع●

 البرتغالية●   البوسنية●

 الرومانية●   ةالبلغاري●

 الروسية●   الصينية●

 الصربية●   الفارسية●

 االسبانية●   اليونانية●

 التركية●  اإليطالية●

 المجرية●  الكرواتية●

 

درسة طفلك أو عن طريق عيد في م يمكنك معرفة الموا. وذلك للسنة الدراسية القادمةمن كل سنة  الربيعيكون التسجيل في  :التسجيل

 بفلز-براينالندااللكتروني لوزارة التربية والتعليم الرابط 

.hsu.html-unterricht-rp.de/herkunftssprachen-https://migration.bildung 

 

المدرسة . سوف تعلمكم في حاالت استثنائيةة، ال يتم النظر فيها اال التسجيالت المتأخر. التسجيلمواعيد الى  من فضلكم رجى االنتباهي

ذا التسجيل في ه ة أو في فترة ما بعد الظهر.في الفترة الصباحي، التي يمكن أن تكون الدروس وموعد كانسنة دراسية بمفي بداية كل 

في ، المتحصل عليها النقاطالعالمات أو  ادراجه يقع كما أنكاملة.  دة سنة، على األقل لماجباريحضور ولكن ال ،اختياريالدرس 

 .حالية المتوفرةعند الطلب بالعروض الستعلمك ة أو معلم)ة( طفلك المرس ر)ة(مدي دات.الشها

 ذا العرضدعوكم بحرارة لالستفادة من هأ

   
 د. ستيفاني هوبيغ

 والتعليموزيرة التربية 
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  في إدارةدرس اللغة األم صال لظفون المسؤولون عن االتالمو

    خدماتوال االشراف

 

 تريرمنطقة 

 أورسوال بيل 

 315-9494 0651هاتف: 

 ursula.biehl@add.rlp.de: ايميل

 

 سة كوبلنمنطق

 غأونيسور-ريسيا شونبات

 13444-20546 261 49+ هاتف:

 Ohnesorge@add.rlp.de-Patricia.schon: ايميل

 

 فاينشتراسعلى منطقة نويستات 

 هاكمانشتيفاني 

   2409-99 06321هاتف:

 Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de: ايميل

 

 

  في المعهد الوطني البيداغوجي تصال لدرس اللغة األمالموظفة المسؤولة عن اال

 

 لبوش بياتا هو

 1654-0671/9701هاتف: 

 beata.huelbusch@pl.rlp.deايميل: 

 

 

 

 بفلز-والتعليم براينالندااللكتروني لوزارة التربية في الرابط كل المعلومات تجدون 

hsu.html-unterricht-rp.de/herkunftssprachen-https://migration.bildung 
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