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٢٠٢٣/٢٠٢٤تسجيل في االبتدائيه سنة   
 

 اعزائي الوالدين، اعزائي أولياء األمر،
 

على طفلك في العام الدراسي القادمة البدء و الذهاب إلى المدرسة ) جميع األطفال الذين انهو عيد ميالدهم السادس  يجب
( ويجب أن تختاروا لهم المدرسة االبتدائية للتسجيل. لذلك يمكنك االختيار ما بين المدارس  ٢٠٢٣-٠٩-٣٠الي يوم 

االبتدائية المذهبية )الدينية(، وأيضاً المدارس الخاصة المعترفة دولية )المدارس االبتدائية المجتمعية العامة أو المدارس 
 .(الخاصة

 
 :التسجيل في أقرب مدرسة ابتدائية  (.1

 
المدارس  لجميع األطفال، الذين يسكنون في مدينة هاكن والذين يملكون اإلقامة المعتادة، هناك حق األولوية في القبول في

في حال رفض المدرسة االبتدائية لتسجيل الطفل، الخيار الثاني يكون المدرسة االبتدائية ألقرب  .القريبة إلى موقع السكن
طريق المشي من المنزل. في حال الرغبة في مدرسة شرعية )دينية( يوجد أيضاً اإلختيار في مدارس شرعية مرغوبة. 

 الطفل يستطيع الذهاب إلى المدرسة فقط بعد موافقة المدرسة
 

 :التسجيل في مدارس آخرى (.2
 

إال اذا، المدرسة يكون فيها اماكن لتسجيل الطالب بعد إنهاء تسجيل  مدارس المجتمعية العامة البعيدةال يمكن التسجيل في 
األطفال القريبة من المدرسة. في حال الرغبة في مدرسة شرعية )دينية( يوجد أيضاً اإلختيار في مدارس شرعية 

 ٢كن أكثر من مرغوبة. سيتم دفع تكاليف التوصيل إلى المدرسة فقط عندما يكون مسافة المشي بين المدرسة وموقع الس
 كم. عند اختيار أولياء األمر مدارس بمسافة أخرى إلى المدرسة، لن يتم دفع تكاليف التوصيل

 
 :التسجيل لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة (.3

 
أو عائق أو عاجز، يجب عليكم إطالقاً قبل التسجيل حجز موعد مع  ذوي االحتياجات الخاصةإن كان طفلك 

) مراجعة تحت(. هناك سوف تحصلون على المعلومات حول كيفية المتابعة. هذا  إدارة المدرسة االستشارية
مدرسة خاصةينطبق أيضا عليكم عندما تريدون تسجيل الطفل في   
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 إلى ولي أمر الصغار
 قسم التربية

 

Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 

Hagen 

 المعلومات

 يرجى مراجعة النص الموجود تحت

 توقيعي والتاريخ تاريخ وتوقيع كتابتك
      ٤٨/١٠ ٢٠٢٢في أغسطس  ,  
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يجوز أن المدرسة المرغوبة بأن ال تقبل جميع تسجيالت األطفال المسجلة فيها. بعدها يجب على اختيار التسجيل على 
. في هذا الحال أنتم ملتزمون فوراً لجميع التغيرات لمعلومات الخاصة بك خطي )باألخص نظمةإطار إجراءات القبول الم

هاكن تحت موضوعبلدية العنوان( والبالغة عند تربية التعليم في   
 „Einschulungskind 23/24“ 

بيانات غير صحيحة لعدم  حتى يتم القبول على التسجيل. )سوف تتلقى بعد ذلك قرار كتابي للمدرسة المعينة(. عند تقديم 
قبول المدرسة سوف يجرد الطلب. عند قبول التسجيل في المدرسة يرجى االعالن على المعلومات المتغيرة فوراً 

 .للمدرسة
 

 
التسجيل لجميع الطالب المبتدئين في مدارس االبتدائية المجتمعية العامة و المدارس االبتدائية المذهبية في مدينة هاكن 

 تتم حصرياً عبر البريد إلى بلدية هاكن
Fachbereich für Bildung, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

  ويمكن القيام به على الفور 
 

 ويمكنكم أيضاً أن تضعوا البريد في صندوق بريد البلدية
Rathausstraße 11 

 
 آخر موعد ألستالم البريد الخاص بك هو

 

23.09.2022 

 

 
هذا الموعد، يمكن قبول المدرسة للحصول على مقعد في المدرسة فقط إذا تم استالم تسجيلك حتى  

 
مباشرة من المدرسة وليس من بلدية هاكن، لذلك يرجى  ٢٠٢٣سوف تتلقى رسالة تسجيل طفلك حتى نهاية شهر يناير 

 .االمتناع عن السؤال عن حالة اإلجراءات
 

 تنبيه لإلستشارات
 

مواعيد شخصية أو عبر االتصال ألجل  األوقات التي في النص التالي فييوجد اثنان من مديرية المدرسة متاح لكم في 
١ على عنوان البلدية رقم أو ٠٢٣٣١-٢٠٧-٢٦٦٩ اي سؤال لكم على الرقم  
Rathausstr. 11  

 B.357 :الغرفة
 

 مواعيد التسجيل المتاحة:
 

١٧إلى الساعة  ١٤:٣٠و من الساعة  ١٢:٣٠إلى الساعة  ١٠من الساعة  ٢٠٢٢-٠٩-١٢اإلثنين:  ➢  
١٧إلى الساعة  ١٤:٣٠و من الساعة  ١٢:٣٠إلى الساعة  ١٠من الساعة  ٢٠٢٢-٠٩-١٣الثالثاء:  ➢  
١٧إلى الساعة  ١٤:٣٠و من الساعة  ١٢:٣٠إلى الساعة  ١٠من الساعة  ٢٠٢٢-٠٩-١٤األربعاء:  ➢  
١٧إلى الساعة  ١٤:٣٠و من الساعة  ١٢:٣٠ساعة إلى ال ١٠من الساعة  ٢٠٢٢-٠٩-١٥الخميس:  ➢  

١٢:٣٠إلى الساعة  ١٠من الساعة  ٢٠٢٢-٠٩-١٦الجمعة:  ➢  
 
 

 خارج أوقات المواعيد المطروحة لسنا متاحين للمواعيد الشخصية واالتصاالت
 

تحقق من معلومات على خلفية القيود المعروفة بسبب جائحة كورونا ال يمكن استبعاد التغيرات في مواعيد االستشارة. لل
 األوضاع الحالية يمكنكم زيارة الصفحة الرئيسية لبلدية هاكن

 www.hagen.de  
ءات التسجيل، مترجم إلى لغات اخرهناك ستجد أيضاً معلومات حول إجرا . 
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 الصفحة الرئيسية لبلدية هاكن
  - تسجيل الطالب-
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-48SV-0301 
 
  :امسح الكود ضوئياً بجهازك المحمول

 

 

 
 

يرجى تفهم ذلك، موظفين  البلدية إلدارة المدرسة أو تربية التعليم بلدية هاكن ال تقدم اي نصيحة وبالتالي ال يمكن 
 اإلجابة على األسئلة المطروحة. لذلك اطلب عن عدم طلب النصائح و األسئلة

 
 
 مع فائق االحترام
 
Im Auftrag 
Gezeichnet 
Ringenberg 
Städtischer Amtsrat 
 تم إنشاء هذه الرسالة تلقائيًا وهي صالحة أيًضا بدون توقيع

  
األبوية اإللزامية، من الضروري تسجيل طفلك في مدرسة ابتدائية، في إطار بداية التعليم اإللزامي لطفلك و المسؤولية 

١الجملة  ١الفقرة  ٦معالجة بياناتك وبيانات طفلك. القانون لمعالجة هذه البيانات هي المادة   
cحرف 

 e أو الحرف   
رس لوالية شمال الراين من )قانون المدا ١الفقرة  ١٢٠من الالئحة األوربية العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بالمادة  

والالئحة الخاصة بمعالجة البيانات المسموحة بها للطالب، الطالب و الوالدين ٢٠٠٥-٠٢-١٥فستافالن( في تاريخ   
 (VO-DV I, 

المصدر: المجموعة الرسمية  -٤٤المصدر: المجموعة الرسمية المعدلة للوائح المدرسة في شمال الراين فستافالن رقم 
لمدرسة في شمال الراين فستافالنالمعدلة للوائح ا  

(BASS) 
ً ٢٠٠٧-٠٦-١٤( من ٢.١رقم  ١٠١-٤٤رقم   ، كلها في النسخة الصالحة حاليا  

 
 

  لشرح حماية البيانات، يرجى الرجوع إلى الصفحة الرئيسية لبلدية هاكن

www.hagen.de/irj/portal/FB-DS-03. 

https://www.hagen.de/irj/portal/FB-48SV-0301
http://www.hagen.de/irj/portal/FB-DS-03

