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بعد إتمام المرحلة التمهيدية يتم دمج طفلك بشكل كامل في الفصول الدراسية العادية 
لمواصلة المراحل التعليمية، التي قد تتمثل في المدرسة اإلبتدائية أو المدرسة  

اإلعدادية أو المدرسة الثانوية. حيث يمكنه فيها الحصول باإلضافة إلى الدروس 
العادية على دعم للغة في إطار  المرحلة الثالثة،  إذا لزم األمر، وهي تكون مصاحبة 
للمراحلة التعليمية في جميع المدارس. وهذا يهدف إلى دعم اللغة األلماني بما يناسب 

كل فرد سواًء كلغة للتعليم أو في المواد التي تعتبر مهمة إلتمام الدراسة. ويحدد 
المدرسون تلك الحاجة. 

نظرا ألن تمّكن الطفل للغتين أو لغات متعددة يمثل ميزة كبيرة يجب العناية بها فمن 
الممكن البنك/ابنتك الحصول على  دروس لغوية وفًقا لمنشأهم،  ويمكن االعتراف 

باللغة األم كلغة ثانية في بعض الحاالت. يمكنك الحصول على نظرة عامة حول 
اللغات المعروضة ومزيد من التفاصيل بشأن االعتراف باللغة األم من خالل أول 

استشارة تعليمية خاصة ومن خالل مدرسة طفلك.
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اآلباء األعزاء،
ترغب في تسجيل طفلك في المدرسة، ونحن نرحب بكم ترحيًبا حاًرا. 

بيئة تعلم جديدة، وزميالت وزمالء دراسة جدد، وكذلك معلمات ومعلمون جدد، بل لربما 
أيضا تجربة تعليمية مختلفة تماًما عن ذي قبل، ويوم دراسي مختلف أيًضا، والسيما اللغة 

األلمانية الجديدة، فكل ذلك جدير باالكتشاف.

لكي يتمكن ابنتك/ابنك من التعلم بنجاح، فإنه من المهم أن يكتسب/تكتسب مهارات اللغة 
 األلمانية أو مواصلة تعلمها. ومع ورقة المعلومات هذه، نريد أن نبين لك ولطفلك إمكانيات  

 اكتساب اللغة من األطفال من ذوي األصول المهاجرة  والخاضعين للنظام األساسي 
للمدارس وهي المدرسة اإلبتدائية، والمدرسة  اإلعدادية والمدرسة الثانوية.

 في تدريس األلمانية كلغة ثانية  )DaZ( يتعلم الطالب أساسيات لغة الحياة اليومية ولغة 
التعليم كشرط أساسي لالندماج التعليمي واالنتقال التدريجي في الفصول الدراسية. 

يتم التدريس بناء على منهج دراسي يتم فيه تقسيم المادة إلى  ثالث مراحل.  وبالنسبة 
للمرحلة األولى والثانية فهناك  فصول تحضيرية  خاصة تدرس في بعض المدارس الثانوية 

واالبتدائية.

وفي  أول استشارة تعليمية خاصة  تحصل عليها أنت وطفلك، يمكنك اتخاذ القرار قبول 
طفلك في مثل هذه الفصول التحضيرية. يمكنك العثور على تفاصيل االتصال في الخلف.
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ماذا؟مرحًبا

تركز االستشارة على التعليم المدرسي المكتسب سابقا في بلد المنشأ وعلى قدر 
المعرفة باللغة األلمانية إن وجدت.

ويكتسب الطالب في  المرحلة األولى  المهارات اللغوية الشفوية والكتابية العامة في 
الفصول التحضيرية كأساس للمشاركة في الفصول الدراسية العادية.

يواصل الطالب في  المرحلة الثانية  تعلم اللغة األلمانية في الفصول التحضيرية. 
وباإلضافة إلى ذلك تأتي المشاركة التدريجية في المواد الدراسية في الفصول الدراسية 

العادية بهدف حصول المتعلم على أساسيات لغة التعليم المطلوبة للدراسة. 

يستمر اإلرشاد التعليمي خالل هاتين المرحلتين من تدريس اللغة األلمانية كلغة ثانية. 
وسيتم دعوة أولياء األمور والطالب من قبل المعلم المشرف. وعلى أساس مستوى 

اللغة الذي تم الوصول إليه والسيرة التعليمية التي تم إحضارها سوف تتم مناقشة 
خطوات االندماج التعليمي خالل المرحلة الثانية، أو االنتقال إلى المرحلة الثالثة.
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