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 2020/2021بخصوص تسجیل طفلك في المدرسة االبتدائیة للعام الدراسي 
 

 حضرة الوصي القانوني المحترم –حضرة الوالدین اللمحترمین 
 

 2020تبدأ في السنة القادمة مرحلة جدیدة لطفلك. في السنة القادمة یجب على إبنك الذھاب إلى المدرسة وبعد عطلة الصیف في سنة 
 سیبدأ بالدوام على المدرسة 

 
 

المدارس الدینیة مثل المدارس االبتدائیة الكاثولیكیة والبروتیستانتیة أو في المدارس االبتدائیة العامة  إحدىیمكنك تسجیل طفلك في 
 الموجودة في مدینة مونستر

 
 فیما یلي معلومات بخصوص عملیة التسجیل في المدرسة:

 
 

 تستلم إدارة المدرسة االبتدائیة الحكومیة طلبات  التسجیل في األوقات التالیة:
 

 
  08/11/2019 حتى  .04 نم 

 
 

بذلك تساعدنا على تفادي الذي یتم فیھ التسجیل األسبوع  قبلالرجاء الحصول على موعد مع إدارة المدرسة اإلبتدائیة التي تختارھا 
 أوقات إنتظار طویلة . 

 
 المدرسة عند الحضور للتسجیل.یود مدیر/ة المدرسة التعرف على إبنك أو إبنتك في وقت مبكر. لذلك علیك إحضار طفلك معك إلى 

 
  

علیك إحضار وثیقة والدة للطفل أو نسخة عن دفتر العائلة وھویتك الشخصیة وبیان تسجیل مكان السكن عند الحضور لتسجیل 
الرجاء القیام بتعبئة االستمارة المرفقة الخاصة بالتسجیل في المدرسة  وإحضارھا معك إلى المدرسة عند الحضور طفلك. 
 . للتسجیل

 
یمكنك الحصول على المعلومات الكافیة واالنطباع الشخصي عن المدرسة التي تم إختیارھا خالل ندوات تقدیم المعلومات عن 

 المدرسة أو في أیام (أالبواب المفتوحة). مرفق مع ھذا الكتاب جدول عن مواعید ندوات تقدیم المعلومات في المدرسة.
  
 

تجاوز عدد الصفوف المحدد من قبل حكومة مقاطعة نوردراین ویستفالیا  للعام الدراسي الرجاء االنتباه إلى أنھ الیمكن 
 . ھنا یتم تحدید عدد الصفوف الجدیدة االبتدائیة لمدینة مونستر وكم عدد الصفوف المسموح بھا لكل مدرسة.  2020/2021

 
 

یة یتم تقریر عدد التالمیذ الذین یمكن أن یتم قبولھم في وبناء على نتائج التسجیل وعدد الصفوف المسموح بھا في المدرسة اإلبتدائ
 تلك المدرسة ولذلك فإنھ من الممكن أن الیحصل طفلك على مكان في المدرسة التي تم اختیارھا. 

 
ن أقرب مدرسة إبتدائیة أخرى مفي حالة تجاوز عدد  التالمیذ المسجلین في المدرسة  للعدد المحدد لھذه المدرسة یتم البحث عن 

 الذین الیتم قبولھم. یتم قبول التالمیذ في المدارس الدینیة ویفضل منھم التالمیذ الذین لھم نفس المعتقد  سكن التالمیذ
 في حالة بقاء أماكن شاغرة في تلك المدارس یمكن قبول التالمیذ اآلخرین مع أخذ األمور التالیة بعین االعتبار.: 
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 مقبولین في تلك المدرسة. التالمیذ الذین لھم أخوة أو أخوات  
 مسافة الطریق إلى المدرسة  
 
 
 

یتم قبول التالمیذ في . في المدرسة التي التكون األقرب إلى بیوتھمفي حالة بقاء أماكن شاغرة في المدرسة فإنھ یمكن قبول التالمیذ 
شاغرة في تلك المدارس یمكن قبول التالمیذ المدارس الدینیة ویفضل منھم التالمیذ الذین لھم نفس المعتقد في حالة بقاء أماكن 

 اآلخرین
 وفي ھذه الحالة تؤخذ األمور التالیة بعین االعتبار.  
 
 التالمیذ الذین لھم أخوة أو أخوات مقبولین في تلك المدرسة. 
 مسافة الطریق إلى المدرسة  
 
 

   2020 بدایة عاممن المتوقع أن یتم االعالن عن القبول في المدارس المختارة في 
في حالة عدم حصول طفلك على مكان في المدرسة المختارة فإن إدارة المدرسة االبتدائیة ستقوم بإعالمك بذلك وتقدیم االستشارة 

 والمساعدة الضروریة لك. 
 

المدرسة إلى  أقصر مسافة إذا كانت  أو المدرسة الدینیةالعامة المدرسة سیتم دفع تكالیف المواصالت الضروریة للوصول إلى 
 كم مشي عن البیت. 2تبعد أكثر من 

 
 

 ) معلومات جیدة عن موضوع التسجیل في المدرسة . Amt für Schule und Weiterbildungتوجد على موقع االنترنت لـ (
وقع تجد فیھا معلومات كافیة عن نوعیة الدروس وعروض الرعایة والخدمات المدرسیة. ومن خالل العناوین المذكورة في ھذا الم

 والتحویالت االلكترونیة للموقع األخرى ذات العالقة یكون اإلتصال بالمدرسة سھال. 
 
  

كذلك تجد ھناك معلومات كافیة  بخصوص الطریق إلى المدرسة  وعن عروض الدعم المدرسیة والعروض اللغویة وعروض 
 االندماج 

 
 

 (Tel.-Nr. 0251- 492 4054)على أسئلتكم:  Engbertیجیب السید 
 Pusch :(Tel.-Nr. 0251- 492 4051)  vom Amt für Schule und Weiterbildungأو السیدة 

 
 

 أتمنى لطفلك منذ اآلن بدایة مدرسیة جیدة وموفقة وأھم شيء العدید من االصدقاء في المدرسة االبتدائیة. 
 
 

 وتقبلوا أطیب التحیات
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 

Ehling 
 المدیر 

Leiter des Amtes für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 

 .www.stadt-muenster.de/schulamtتستطیع العثور على محتوى ھذا الكتاب على الموقع االلكتروني التالي: 
(arabisch) 
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