
 

 

9Bالتعليم اإللزامي 
 
10Bان قانون التعليم االلزامي ينطبق على جميع االطفال والشباب الذين يسكنون في 

 اقليم ساكسونيا، حيث
 

11Bالتسجيل 
 

12B: هم فيعلى اولياء امور االطفال الذين في سن المدرسة واجب تسجيل اطفال  
 

13B،مديرية التعليم في ساكسونيا، المكتب االقليمي في دريسدن 
29B(Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden,) 

14B المدارس2القسم ، 
30B(Abteilung 2 - Schulen) 

31B،92 شتراسة جروسنهاينر   
32B(Großenhainer Straße 92) 

15B 01127دريسدن 
33B01127 Dresden 

16B0351 8439-0 :الهاتف 
 

17B18:00 يوم الثالثاء، من الساعة : اوقات العمل 13:00 ولغاية الساعة   
 
18Bلغرض تسجيل الطفل في المدرسة، يتوجب على اولياء امره تقديم : التسجيل

 هويتهم الشخصية مع شهادة
19Bان . ميالد الطفل باالضافة الى اخر شهادة للمدرسة التي كان فيها الطفل في بلده

 مديرية التعليم في ساكسونيا
20Bمتمثلة بالمكتب االقليمي في دريسدن تقوم بتقديم الملومات الخاصة بالفرص وال

 التعليمية في اقليم ساكسونيا الحر
21Bكذلك تقديم المشورة على المستوى الفردي لمن يطلبه حول مايتعلق بالدراسة .

 باالضافة الى ذلك يقوم الكادر
22B في دريسدن بالنظر المتخصص في مديرية التعليم الساكسونية ـ المكتب االقليمي

 فيما اذا كان المتقدم بحاجة
23B.الى زيارة فصل او صف تحضيري او لديه رغبة في تعزيز لغة االم له 

 

24Bالصف التحضيري 
 
25B على جميع الطالب بمختلف جنسياتهم، الذين ال يتقنون اللغة االلمانية بصورة جيدة

 او بدرجة كافية، زيارة

26B. مما يؤهلهم ذلك . لمانية كلغة ثانية لهمهنا يتعلمون اللغة اال. الصف التحضيري
 االنتقال الى صف فئتهم العمرية

27B. احد المعلمين المشرفين يقوم بمرافقة االطفال او الشباب خالل مسيرتهم التعليمية
 و االجتماعية

 

34Bاالندماج التدريجي 
 
35B بعد مرور فترة اربعة الى ستة اسابيع على التالميذ في الصف التحضيري، يمكنهم

 زيارة الصف االعتيادي
36Bمن خالل اختيارهم للمواضيع يمكن مراعات ميولهم واهتماماتهم . لبضع ساعات

فكلما تتطور العالقة. الخاصة  
37B تزداد الساعات مع التالميذ االخرين و كلما تترسخ معرفة اللغة االلمانية، بالمقابل

 التي يزور فيها التلميذ
38Bان االندماج واالنتقال الكامل للصف االعتيادي يحدد بصورة . الصف االعتيادي

 انفرادية وفي الغالب يتم
39Bبعدها يتعلم التلميذ حسب البرنامج المدرسي االعتيادي ويحصل . بعد سنة دراسية

حيث. بالمقابل على نتائج  
40Bيقدم المعلم . مية وبنفس الفرص كزمالئه االخرينيواصل التلميذ مسيرته التعلي

 المشرف على التلميذ المشورة
41B.( مثال التعليم االضافي للغة االلمانية(بخصوص االمكانيات التعليمية االضافية   

 
42Bاالم لغة تدريس  
 
43B تعتبر القدر الموجدة لدا االطفال على تعلم لغتين او اكثر بانها الموهبة التي يجب

م اقليم ساكسونيالذا يقد. دعمها  
44B، مثال (الحر امكانية تدريس لغة االم لالطفال اختياريا، وحسب االمكانات المتوفرة 

 العربية، البلغارية، الصينية
45B.(االطالية، الفارسية، البولندية، الروسية، االسبانية، التركية والفيتنامية 
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