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 معلومات حول درس تعليم اللغة األم 
 

 السادة أولياء األمور األعزاء,
 

2023 /2024عبر هذه الرسالة سوف تحصلون على معلومات تخص درس تعليم اللغة األم بدءا من السنة الدراسىية    
 

 درس تعليم اللغة األم 
10إلى  1األقسام الدراسية من                                                     2023/  0242السنة الدراسية   
 معلومات عامة

من تعلم الحروف األبجدية إلى المحادثة األدبية  -  
ساعات دراسية في األسبوع 5إلى  3من  -  
عرض دراسي مكمل لحصة الدرس المنتظم -  
 

 يتم في هذه الحقول والمجاالت الدراسية معرفة:
في البيت وهنا -  
كل يوم وكل سنة -  
أوقات الفراغ والتسلية –العمل  –لتعلما -  
عبر األزمنة -  
عالم واحد للجميع -  
التقاليد الثقافية والتطبيق العملي -  
 

 لماذا يجب تعلم اللغة األم ؟
من أجل تعلم كيفية فهم اللغات   ... -  
من أجل إكتساب وتعلم لغة األم كتابة ونطقا...  -  
ة... من أجل إكنتساب المهارات الثقافي -  
... تسهيل التعلم بمفهوم التعددية اللغوية -  
... تعزيز الهوية الشخصية -  
...تحقيق الهدف من التسجيل وإستخدامه -  
 

 عرضنا الدراسي:
موجه لكل التالميذ والتلميذات  -  
فقة بالعالمة المحصل الذين يستوفون الشروط اللغوية المؤهلة لذلك ( يتم الحصول على شهادة المشاركة في حصة درس لغة األم مر -

 عليها)
 

نحن نقوم ب -  
تقوية التعددية اللغوية لدى الطفل -  
التحضيىر إلى إجتياز إمتحان اللغة -  
مرافقة التالميذ والتلميذات لغويا والدفع بهم إلى األمام -  

 
 



 عملية التسجيل:
فيجب  2024/  2023من السنة الدراسية  5أو بدءا من الصف  إذا كانت أول مرة تقومون فيها بتسجيل إبنكم للمشاركة في دروس اللغة األم

. 2023/2024إلى المدرسة التي يدرس فيها إبنكم للسنة الدراسية  15/  03/  2023 عليكم أن تقوموا بتسليم إستمارة التسجيل إلى غاية
ة الدرس من الجدول الدراسي. بعد التسجيل ومن أجل ذلك إستخدموا رجاءا إستمارة التسجيل المخصصة لذلك. يمكنكم أن تأخذوا رقم حص

. إذا تعسر على إبنكم المشاركة سوف تحصلون من المدرسة على جواب بذلك.تأكيد التسجيلسوف لن تحصلوا على   
.أحيطكم علما أنه بعد إنقضاء التاريخ المخصص للتسجيل سوف يتعذر قبول التسجيالت المقدمة  

 
 مالحظة وتغيير:

في منطقة كليفه أصبح ليس ضروريا أن تقوموا بتسجيل إبنكم كل عام. فإنه يبقى مسجال تلقائيا إلى أن تتم عملية إنقضاء عملية التسجيل. 
موجودة في الموقع اإللكتروني أدناه.  إلغاء التسجيلهناك إستمارة   

 
 بداية الدرس: 

إلى غاية يوم الجمعة  14/08/2023بوع يوم اإلثنين بدءا من بداية األس 2024/  2023تنطلق دروس تعليم اللغة األم  للموسم الدراسي 
2023.08.18بتاريخ   

إعملوا رجاءا على إرسال إبنكم إلى المشاركة أول مرة في درس اللغة األم من دون طلب ذلك منهم وأن يتواجدوا في الوقت المحدد في 
 المدرسة المسجل فيها. 

بداية إنطالق تقديم دروس تعليم اللغة األم سوف تحصلون من المعلمين والمعلمات على معلومات إضافية أخرى. سوف يقوم المعلم مع 
بتقديم جميع المشورات واألجوبة على تسائالتكم. تبقى مشاركة إبنكم في درس لغة األم ملزمة إلى نهاية الموسم الدراسي وتخضع لقانون 

المدارس.  الحضور اإلجباري في  
 

 لديكم أسئلة أخرى:
 للحصول على أجوبة تخص تسجيل إبنكم في دروس لغة األم يتوجب عليكم رجاءا التوجه إلى المدرسة النظامية المسجل فيها إبنكم. 

ألساتذة من قبل عملية التسجيل هناك إمكانية الحصول على محادثة إستشارية مقدمة من أساتذة اللغة االم. ومن أجل ذلك وضعنا الئحة ا
 أجل التواصل معهم عبر البريد اإللكتروني.

 
 بيانات التواصل مع المعلمين والمعلمات

 اللغة اإلسم  العنوان البريدي
Chamlal1978@hotmail.de العربية السيد شمالل 
abdeljalil.abouannajate@gmail.com  نجاة أبوالسيد  العربية 
elisabeth.pentseretzidou@schule.duesseldorf.de اليونانية السيدة بينتسيرستزيدو 
yucelddemirtasde@gmail.com الكوردية ( كرمنجي) السيد ديميرتاس 
andrea.heisig@antoniushau.nrw.schule الهولندية السيدة هايزينك 
Justyna-tompalski@-online.de البولندية السيدة تومبالسكي 

Anna.wojcik81@poczta.fm السيدة فوجيك 
f.imgrunt@web.de الروسية السيدة إمغرونت 

Zech.n@web.de السيدة تسيش 
tubacevik17@gmail.com التركية السيدة شيفيك 

 
 باقي المعلومات األخرىسوف تجدونها هنا في هذا الموقع:

https://www.kreis-kleve.de/hsu/ 
 أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق مع العام الدراسي القادم.

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Czymay 
Schulrat 

 
www.kreis-kleve.de/hsu 


