
 

 دروس اللغة األم بهاغن

ستفاليا دروًسا في وبالنسبة للتالميذ الذين لغتهم األم ليست األلمانية، تقدم والية شمال الراين 

  HerkunftsSprachlichen Unterricht (= HSU).اللغة األم

 ؟ HSU ما هي

يذهبون إلى مدرسة تالميذ المدارس االبتدائية والثانوية اإلعدادية الذين يعيشون في هاغن أو 

 .في هاغن ويتحدثون ويفهمون لغتهم األصلية

 من يستطيع المشاركة؟

يتم تشجيع اللغة األم والتعمق في المهارات اللغوية التي جلبتها األسرة معها.  HSU ال في

الهدف من ذلك هو تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحفاظ عليها ونقل المعرفة عن المنطقة 

يسهل أيًضا تعلم اللغة األلمانية  األم  باللغة اإلهتمامالمحلية. تظهر العديد من الدراسات أن 

 تعدد اللغوي.ويدعم ال

لماذا يجب على طفلي 

 المشاركة؟

في اللغة األلبانية والعربية والبوسنية واليونانية واإليطالية م دروس يدحاليا تق هاغن في يتم 

 والكرواتية والبرتغالية والرومانية والروسية والصربية واإلسبانية والتركية

 ما هي اللغات التي توجد ب

HSU ؟ 

من مكتب المدرسة التي يحضرها طفلك في الصباح،  استمارة التسجيليمكنك الحصول على 

. التسجيل ملزم. ال يمكن أرجع اإلستمارة إلى مدرسة طفلكأو يمكنك تنزيلها وطباعتها. 

إلغاء التسجيل إال في نهاية العام الدراسي من قبل الوصي القانوني. إذا قام طفلك بتغيير 

 ضروري.المدرسة فإن التسجيل من جديد 

 كيف يمكني تسجيل طفلي؟

 يكون درس HSU عادة بعد الزوال. 

  األساس مجانية. يمكن جمع مساعدة مالية للمساهمة في تكاليف الموادبالمشاركة. 

  إلزاميالمشاركة باستمرار. 

 .سيتم تقييم مردود التلميذات والتالميذ. سيحصلون على شهادة تؤكد مشاركتهم 

 الدرس

والتالميذ المواظبين على حضور حصص اللغة األم الختبار اللغة في آخر يخضع التلميذات 

. يتم  اإلختبار إلزامي لكل التلميذات والتالميذ Sekundarstufe I. المرحلة اإلعدادية

عند منح الدرجات العلمية فإن درجة  التصديق على نتيجة االمتحان في الشهادة النهائية.

 اللغة األم يمكنها تعويض درجة أضعف في مادة لغة أجنبية."جيد" على األقل في إختبار 

 إمتحان اللغة

  التسجيلالتسجيل وإلغاء  الصباح سكرتارية المدرسة التي يذهب إليها طفلك في 

. 

 القسم  س لذى َسة أو ُمدَر ِّ  . HSUال ُمدَر ِّ

 معلومات عامة   ،مديرية التربية والتعليم 

  hagen.de-ricarda.dabrock@stadt البريد اإللكتروني:

  لوالية شمال الراين وستفاليا معلومات أخرى تجدونها على موقع وزارة التربية والتعليم

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterricht/

unterricht-nftssprachlicherunterrichtsfaecher/herku-und-lernbereiche 

 المعلومات واإلستشارات 

 أين يوجد الدرس؟  HSU“الئحة عروض„أنظر 
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