ً
مرحبا بكم في مدارس ساكسونيا

أعزائي الوالدين ،أعزائي التالميذ،

مرحباً بكم في والية ساكسونيا في األيام واألسابيع القادمة سوف
يتعين عليكم اتخاذ قرارات كثيرة تلعب دوراً مهماً في حياتكم

المستقبلية .ومن بين هذه القرارات زيارة إحدى دور رياض األطفال وإحدى

المدارس .فأنتم وعائالتكم لكم اآلن جميع الحقوق والواجبات بخصوص
التعليم والرعاية مثل جميع األطفال والشباب في ألمانيا.
وهذا يعني بالتحديد ...

لألطفال قبل دخول المدرسة

 ...بالنسبة لزيارة „الهورت“ (استضافة ما قبل/بعد المدرسة)

من الممكن طلب رعاية الطفل طوال اليوم في إحدى رياض األطفال أو

حضانة األطفال األخرى .فإذا كان عمر الطفل على األقل عام واحد فمن

حقه التعليم والتربية وكذلك الرعاية في إحدى دور رياض األطفال أو

رعاية الصغار .األطفال بداية من  3سنوات يمكنهم زيارة رياض األطفال

حتى بداية زيارتهم للمدرسة .بعد ذلك يمكن لألطفال الملزمين بزيارة

المدرسة زيارة „هورت“ قبل وبعد اليوم المدرسي .ويقوم الوالدان بدفع

جزء من تكاليف رعايته .إذا كنت ال تستطيع دفع هذا المبلغ المطلوب

من الوالدين يتحمل التكاليف مكتب رعاية الشباب واألسرة ()Jugendamt

التابع للمدينة أو البلدية التي تسكن فيها .كما يمكن لهذا المكتب

تقديم االستشارة لك عند الحاجة .وقت المقابلة هو كل ثالثاء من 09:00
صباحاً حتى  17:00مساء.

 ...بالنسبة لألطفال اعتباراً من  6سنوات

من أجل ضمان بداية جيدة لجميع األطفال والشباب في سن اإللزام

المدرسي في النظام التعليمي في ساكسونيا ُتقدم في ساكسونيا

استشارة تعليمية خاصة في أحد المكاتب اإلقليمية التابعة لوكالة

التعليم في ساكسونيا .وتوجد هذه المكاتب في باوتسن ،كيمنتس،

دريسدن ،اليبزيج وكذلك تسفيكاو .موعد االستشارة التعليمية الخاصة

هو دائماً كل ثالثاء من الساعة  13:00حتى  17:00مساء .كما يمكن
االتفاق هاتفياً على موعد آخر.

كيف تتم االستشارة التعليمية الخاصة؟

تهدف هذه االستشارة إلى تقديم المعلومات عن إمكانيات التعليم

المختلفة وتقدم الدعم بخصوص أسئلة مثل مصير التعليم الذي بدأ في
الموطن األصلي وإمكانية مواصلته هنا في ساكوسونيا .كما يتم

االعتراف بالسنوات المدرسية التي تم زيارتها في الموطن األصلي

ويتم التأكد من وجود ضرورة إلجراءات االعتراف بالمؤهالت التعليمية
التي تم الحصول عليها من الخارج .وتهدف االستشارة التعليمية

الخاصة إلى التوصية بااللتحاق بمدرسة .بعدها يزور أغلب التالميذ
أوال
ً
أحد الفصول التمهيدية من أجل تعلم اللغة األلمانية.
ماذا يحدث في الفصل التأهيلي؟

ويتلقى التالميذ في هذا الفصل التمهيدي الدروس في مادة

„األلمانية كلغة ثانية“ .ويتعلمون فيه بشكل خاص بجانب لغة الحياة

اليومية اللغة التعليمية الالزمة لتلقي الدروس .ويتم تقسيم
تعلم اللغة األلمانية إلى مراحل:

❚ ❚في المرحلة األولى يتم في البداية تعليم المعارف اليومية
األساسية للغة.

❚ ❚وفي المرحلة الثانية يواصل التالميذ تعلم األلمانية كلغة ثانية في
الفصل التأهيلي .بالتوازي يشاركون في الدروس في مواد أخرى

في فصلهم المدرسي الجديد ،الذي يندمجون فيه .وبهذا يتعرفون

أيضاً على التالميذ والتلميذات اآلخرين الموجودين بالمدرسة.
ويهدف االندماج التدريجي في الدروس النظامية إلى زيادة

القدرات التعليمية اللغوية بأسرع ما يمكن.

وفي هاتين المرحلتين يكون المعلم أو المعلمة المختص بالرعاية هو
أهم جهة اتصال .فهم يساعدون أيضاً في األسئلة العامة الخاصة

باليوم المدرسي.

كيف تسير األمور بعدها؟

وفي المرحلة الثالثة يتعلم التالميذ في الفصل النظامي .وبهذا

يصبحون اآلن قادرين على تعلم جميع الحصص التعليمية في الفصل
المدرسي الجديد .كما يصحب هذا مادة اللغة األلمانية كلغة ثانية.

وبعد زيارة المدرسة االبتدائية ينتقل التالميذ إلى المدرسة العليا أو

الثانوية العامة حسب قدراتهم الفردية.

ويمكن لطفلك الحصول من المدرسة الثانوية على شهادة الثانوية

العامة ،والتي تمكنه أيضاً من الدراسة بالجامعة.

وتنتهي المدرسة العليا بشهادة المدرسة الرئيسية أو الواقعية .ويمكن

المؤهل الثانوي المهني بجانب التدريب المهني العملي من زيارة إحدى

المدارس الثانوية المهنية أو المدرسة العليا المتخصصة ،من أجل

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدراسة بكلية اختصاص.
 ...بالنسبة للشباب البالغين األكبر من  18عاماً

بالنسبة الشباب البالغين األكبر من  18عاماً الذين يرغبون في الحصول

على شهادة الثانوية العامة يمكنهم التقدم بطلب كتابي لدى أحد

مكاتب الزمالة التعليمية ( )Kollegفي ساكسونيا (برايتنبرون ،فرايبيرج،

اليبزيج) ويقوم مكتب الزمالة بدعوته إلى استشارة تعليمية .وتوجد في
مكاتب الزمالة التعليمية فصول إعدادية لتعلم اللغة األلمانية.

الشباب فوق سن  18عاماً الذين يرغبون في مزاولة عمل أو زيارة دورة

لتعلم اللغة ال يحتاجون إلى استشارة تعليمية .وجميع عروض دورات

تعلم اللغة وكذلك العروض واإلجراءات التي تقدمها الوكالة اإلتحادية
للعمل في كل منطقة على حدة متوفرة كلها في اإلنترنت عبر

 KURSNETويمكن االطالع عليها.

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs

من يساعدك ويجيب على استفساراتك؟
من أجل االتفاق على موعد لتحديد مقابلة استشارية أولية توجه إلى
اإلندماج بوكالة التعليم/واحد من المنسقين المختصين بشؤون الهجرة
: وعناوينهم هي،في ساكسونيا
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