
الطفل, روضة االطفال, املدرسة االبتدائية
 دليل على االنتقال من روضة االطفال الى المدرسة
االبتدائية الولياء االمور العائشين في بلدية نويكولن



املقدمة

تنوع املدارس

تسجيل الطفل لاللتحاق باملدرسة

التنمية اللغوية

مستوى تنمية االطفال

كيف ينتقل طفيل من روضة االطفال اىل املدرسة

النشاط املشرتك مع الطفل

الحركة

الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة

تتغري حياتكم اليومية بعد التحاق طفلكم باملدرسة

حقوق اولياء االمور

الطريق اىل املدرسة

االدوات واللوازم املدرسية الرضورية

جهات االتصال
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املحتويات

النارش
Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Jugend und Gesundheit

Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin

هيئة التحرير
Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Jugend und Gesundheit,  

Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport
Schule am Zwickauer Damm

Walt-Disney-Schule
Hans-Fallada-Schule

Regionales Sprachberaterteam Neukölln für vorschulische Sprachförderung
Bildungskoordination Harzer Kiez

Bezirkselternausschuss Kita
IB Berlin-Brandenburg gGmbH

Eduard-Mörike-Schule
Regionale Fortbildung Berlin

Koordination Schulische Prävention
Kita Du und Ich (AWO Kreisverband Südost e.V.)

Bewegungskindergarten Tabaluga (Kinder in Bewegung gGmbH)
Kita an den Achterhöfen (Eigenbetrieb Kindertagesstätten SüdOst)

Koordinierungsstelle Bildungsverbund Schillerkiez
Regionales Sprachberaterteam Neukölln für vorschulische Sprachförderung

Bildungskoordination Harzer Kiez
Bezirkselternausschuss Kita

IB Berlin-Brandenburg gGmbH

استكامل التحرير
٢ ترشين االول / اكتوبر ٢١٠٢

التصوير
 ;Pixelio.de/Helene Souza ,SerrNovik/Fotolia.com :عنوان الكتيب 

الصفحة ٢ ١: ادارة مجلس الشيوخ والية برلني لشؤون التعليم والشباب والعلوم;

 ;Pio Si/Fotolia.com :الصفحة ٣ ١  
;Monkey Business/Fotolia.com :الصفحة ٦ ١  

 ;.shock/Fotolia.com ,diego cervo/Fotolia.com :۱الصفحة ٧  
الصفحة ۱٨: ادارة بلدية نويكولن يف برلني;

;Samara.com/Fotolia.com (يف االعىل) Christian Schwier/Fotolia.com :۱الصفحة ٩  
;manu/Fotolia.com ,(يف االعىل) Gorilla/Fotolia.com :۲۱ الصفحة  

;Yantra/Fotolia.com :۲۲ الصفحة  
;SerrNovik/Fotolia.com ,(يف االعىل) delater/Pixelio.com :۲۳ الصفحة  

;Igor Yaruta/Fotolia.com ,(يف االعىل) Mihai Maxim/Thinkstock :۲الصفحة ٧  
;SerrNovik/Fotolia.com ,(يف االعىل) farbkombinat/Fotolia.com :۲الصفحة ٨  

الصياغة
Designbüro Muschiol, www.muschiol-design.de

استكامل التأليف
ترشين االول / اكتوبر ٢٠١٧

هيئة التحرير

Bezirksamt Neukölln von Berlin
Abteilung Jugend und Gesundheit



اعزاؤنا اولياء االمور

 

 تعترب بداية املرحلة املدرسية لطفلكم زمنا ممتعا ومثريا بالنسبة لعائلتكم. ستكتشفون معاً مرحلة حياة جديدة

 ومحيطا جديدا, االمر الذي يعني بالنسبة لكم وطفلكم اكتساب خربات جديدة كثرية وتغيري سري حياتكم اليومية

 العادية. ومن املؤكد ان تفكريكم يف مرحلة حياة عائلتكم  الجديدة هذه بدأ قبل تاريخ التحاق طفلكم باملدرسة

بزمن طويل

كيف استطيع ان امهد طفيل عىل املرحلة املدرسية متهيدا جيدا؟

كيف اجد انسب مدرسة ابتدائية لطفيل؟

هل طفيل مستعد لاللتحاق باملدرسة؟

اين ميكنني تسجيل طفيل؟

 انني بصفتي اب طفلني قدمت ايل نفس هذه االسئلة واسئلة كثرية اخرى قبل التحاق ابني باملدرسة. سيعطيكم

 هذا الكتيب „الطفل, روضة االطفال, املدرسة االبتدائية“ نظرة عامة اىل اهم املواضيع ليكون دليال مفيدا لكم

ستجدون فيه اجوبة عىل اسئلتكم االكرث الحاحا

املقدمة

 يقدم لكم هذا الكتيب نصايح واشارات خاصة بتمهيد

 طفلكم وانفسكم عىل املحيط الجديد قبل االلتحاق باملدرسة.

 كام يقدم لكم نظرة عامة اىل اهم الطلبات التي يجب او

 ميكن تقدميها وجهات االتصال وسري التسجيل مع االشارة اىل

 مصادر معلومات اضافية. الرجاء عدم الرتدد يف

طرح اسئلتكم االضافية اىل روضة االطفال او املدرسة او زمياليت وزماليئ يف ادارة بلدية نويكولن.

وبالرغم من كل املسائل والتغريات:

ابتهجوا مع طفلكم من هذه املرحلة املمتعة واكتشفوا معا مدرستكم الجديدة!

 انني اوجه شكري الخاص اىل كل املساعدات واملساعدين العمليني الذين اعتمدوا عىل عملهم املتحمس وخرباتهم

 الناجمة من عملهم اليومي لجعل الكتيب „الطفل, روضة االطفال, املدرسة االبتدائية“ دليال جيدا ومفيدا من

الناحية العملية.

مع اطيب التحيات

فالكو ليكه
عضو املجلس البلدي املسؤول عن شؤون الشبيبة والصحة

ونائب عمدة البلدية

.

.

٥ ٤



 تختلف املدارس الواقعة يف بلدية نويكولن من حيث مراكز نشاطها وتنظيم

التدريس ونوع املدرسة

ميكنكم االطالع عىل الكتيب „بلدية نويكولن تطور مدارسها االبتدائية„
(Neukölln macht Grundschule)

 ملعرفة تنظيم التدريس ومراكز نشاط املدارس يف نويكولن. يقدم هذا الكتيب جميع

 املدارس باالضافة اىل قامئة املدارس االوربية )التي يتم التدريس فيها بلغتني( واملدارس

 الخاصة )غري الحكومية( الواقعة يف بلدية نويكولن. ميكنكم استفسار روضة طفلكم

عن هذا الكتيب او تنزيله من االنرتنت من العنوان
goo.gl/JUEyZM

 هناك مدارس ابتدائية كثرية تنظم ايام الباب املفتوح, يف اغلب االحيان يف شهر

ايلول / سبتمرب

 ميكنكم معرفة مواعيد هذه االيام من صفحات املدارس يف االنرتنت او باالتصال الهاتفي

 بسكرتارية املدرسة املعنية. تتيح ايام الباب املفتوح افضل فرصة لكسب انطباع اويل عن

ظروف املدارس املختلفة وتقديم اسئلتكم

يف يوم الباب املفتوح ميكنكم تقديم اسئلة مثل:

 ما هو مركز نشاط املدرسة؟ 

هل هي مدرسة نهارية كاملة مفتوحة ام ملزمة؟ 

 املوجودة باملدرسة؟ (AG) ما هي حلقات العمل 

هل يتم إكامل الواجبات املنزلية يف املدرسة؟ 

كيف تتم مشاركة اولياء االمور يف نشاطات املدرسة؟ 

كيف يتم تحقيق االندماج الشامل؟ 

ما هي نسبة الساعات الدراسية امللغاة؟ 

هل يتعلم االطفال يف صفوف متعددة الفئات العمرية 

?(JabL) ام يف صفوف متجانسة العمر (JüL)

تنوع املدارس

تنظيم التدريس

 اىل جانب تعدد مراكز النشاط املدريس )مثل الرتكيز عىل املوسيقى او الرياضة( تختلف اشكال تنظيم التدريس ايضا, اي تدريس اطفال

منتمني اىل فئات عمرية مختلفة يف صف واحد او تدريس اطفال ذوي نفس الفئة العمرية يف صف واحد

توجد هناك اشكال التدريس املختلفة التالية:

:(Saph) ساف 

 يقصد مخترص „ساف“ املرحلة الدراسية االبتدائية املرنة. تعترب الصف االول والثاين صفا موحدا. ترتاوح مدة املرحلة الدراسية االبتدائية

 املرنة بني سنة وثالث سنني حسب النجاح الدرايس لكل طفل. هكذا يستطيع كل طفل ان يتعلم برسعته الشخصية يف مجموعة مستقرة

نسبيا الن كل التالميذ املنتمني اىل هذه املجموعة يتعلمون بنفس الرسعة تقريبا

:(JüL) يول

يقصد مخترص „يول“ تدريس تالميذ ذوي فئات عمرية مختلفة.

ويف املدارس التي تطبق هذا النظام يضم كل صف تلميذات وتالميذ منتمني اىل فئات عمرية مختلفة ويتم تدريسهم معا.

:(JabL) يابل

يقصد مخترص „يابل“ تدريس تالميذ حسب فئتهم العمرية. يف هذا النظام ينتمي كل تالميذ الصف الواحد اىل نفس الفئة العمرية.

الحاجة اىل التشجيع الرتبوي والتعليمي الخاص

 اذا شعرتم ان طفلكم قد يحتاج اىل تشجيع خاص بسبب اعاقة عقلية او جسدية او لغوية او حسية, ميكنكم تقديم طلب باثبات حاجة

 التشجيع هذه. ميكنكم تقديم هذا الطلب يف املدرسة التي سيلتحق طفلكم بها, او ميكنكم طلب االستشارة يف روضة االطفال او اثناء

الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة.

 يف حالة اثبات حاجة طفلكم بالتشجيع الخاص ميكنكم الحاق طفلكم اما مبركز مختص بالتدريس املشجع او مبدرسة عادية توجد فيها

 صفوف التدريس االندماجي. يف نهاية االمر يقع اختيار نوع املدرسة املناسبة لطفلكم عىل عاتقكم. وميكنكم الحصول عىل االستشارة يف

(SIBUZ Neukölln) مراكز التدريس املشجع, يف املدرسة العادية او يف مركز سيبوز نويكولن 

)تجدون بيانات االتصال يف الفصل 16 ادناه.

:
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http://goo.gl/JUEyZM


انواع املدارس

 يوجد هناك نوعان من املدارس ميكن التحاق طفلكم بها: اما تختارون مدرسة ابتدائية تقليدية تضم ست درجات صفية, او تلحقون

طفلكم يف مدرسة مجتمعة.

املدرسة املجتمعة

 تضم املدارس املجتمعة الواقعة يف نويكولن اربع درجات اساسية حيث يتعلم التالميذ معا حتى نهاية املرحلة املدرسية الكاملة. من

املمكن الحصول عىل كل انواع الشهادات املدرسية النهائية من املدارس املجتمعة.

 ميكنكم االطالع عىل مزيد من املعلومات الخاصة باملدارس املجتمعة يف: 
goo.gl/PDcpM3

مدرسة نهارية كاملة

 كام تختلف املدارس االبتدائية بعضها عن بعض من حيث مدة بقاء طفلكم فيها, اي اذا كانت

 املدرسة مدرسة نهارية كاملة مفتوحة او  

الرعاية اثناء العطلة املدرسية اوقات الرعاية اوقات التدريس

مبا يف ذلك  يف حالة الحاجة املؤكدة من الساعة

  ٠٠: ٦  ىل٣٠ : ٧ و٣٠ :١٣ اىل٠٠: ١٦

و٠٠: ٦ ا اىل ٠٠ :١٨.

من الساعة٣٠ :٧ اىل٣٠ :١٣  مدرسة نهارية كاملة

مفتوحة

يف حالة الحاجة املؤكدة.  يف حالة الحاجة املؤكدة من الساعة

٠٠: ٦ اىل٣٠ : ٧ و٠٠: ١٦ اىل ٠٠ :١٨

من الساعة ٣٠ :٧ اىل٠٠: ١٦  مدرسة نهارية كاملة

ملزمة

ال ميكن منح اوقات رعاية اضافية اال يف حالة الحاجة املؤكدة, مثال اذا كان كال الوالدان مشغولني يف محل عملهام.

يتحمل اولياء االمور حصة من تكاليف اوقات الرعاية وطعام الغداء حسب دخلهم.

 اذا رغب اولياء االمور يف تقديم طلب بالتشجيع والرعاية املكملة لطفلهم, ميكنهم تسليم هذا الطلب مع كل الوثائق الرضورية اىل

 املدرسة االبتدائية عند تسجيل طفلهم فيها. يجب تقديم هذا الطلب قبل بداية السنة الدراسية

)١ آب / اغسطس( بثالثة اشهر, برصف النظر عن املدرسة التي سيلتحق طفلهم بها١. 

 نويص تقديم الطلب يف الفرتة الواقعة بني آذار / مارس وايار / مايو لسنة االلتحاق باملدرسة لضامن االنتقال السليم من روضة االطفال اىل

املرحلة املدرسية.

 ميكن االستفادة من رعاية طفلكم بعد امتام عقد الرعاية. الرجاء امتام هذا العقد بعد اثبات الحاجة بالرعاية مبارشة. ستحصلون خطابا

خاصا حول االجراءات الالزمة.

 ميكنكم االطالع عىل كافة املعلومات يف االنرتنت تحت عنوان مكتب شؤون الشباب لبلدية نويكولن:
goo.gl/1pK7bX

ملزمة.

 
 
 

  

  

النظام املدريس يف برلني

ميكن استكامل املرحلة املدرسية االبتدائية بعد سنة او    ١

 تستطيع املدرسة الثانوية املندمجة واملدرسة الثانوية التقليدية )الليسيه( ان تعرض سري التعليم من الصف الخامس لتالميذ  ٢

صفوف التعلم الرسيع او تدريس اللغات القدمية او تخصصات اللغة او الرياضيات والعلوم الطبيعية او الفنون او الرياضة.

 كفاءة التدريب املهني,               كفاءة التدريب املهني املوسعة,             الشهادة املدرسية املتوسطة. ميكن    ٣

الليسيه اذا توفرت بعض الرشوط االخرى كذلك.

 تدوم مرحلة الليسيه سنتني يف مدارس الليسيه وثالث سنني يف املدارس الثانوية املندمجة          ومدارس الليسيه املهنية .   ٤

  تعرض

 تستطيع املدارس العامة ان تتحول اىل مدارس جامعية                                            يف مرحلة انطالقية او ان   ٥

  تتحد مع

 من املخطط ان مراكز املرحلة املدرسية العالية            تنشئ مرحلة ليسيه تعرض التعليم املركز عىل مهن مختلفة   ٦

 )الليسيه

۱٥

۲۲

۳ ٦
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املدرسة االبتدائية

املرحلة املدرسية االبتدائية

 املدرسة الثانوية
املندمجة

الليسيه املهني
(OSZ) مدرسة الليسيه
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شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا)

MSA
EBBR

BBR

سنتني او ثالث سنني.

(OSZ)

(Gemeinschaftsschule)

(ISS)

= BBR= EBBR

EBBR MSA

= MSA

MSA

بعض املدارس الثانوية املندمجة مرحلة الليسيه طولها سنتني.

مدارس اخرى.

املهني(. تتعاون هذه املراكز مع املدارس الثانوية املندمجة.

 الحصول عىل شهادة           وشهادة            عند النجاح يف االمتحانات النهائية. تعترب شهادة          رشطا رضوريا لالنتقال اىل

 مرحلة

١
٢
٣
٤
٥
٦

٧
٨
٩
١٠

١١
١٢
١٣

 تتعدل عناوين االنرتنت من فرتة اىل اخرى. اذا تبني ان العناوين املذكورة يف هذا الكتيب صارت غري صالحة, ميكنكم ايجاد العروض املعنية بواسطة محرك بحث يف االنرتنت عن طريق تدوين عبارة البحث

.“Neukölln macht Grundschule“:عىل سبيل املثال ,“Neukölln“ باالضافة اىل كلمة  

كانون االول / ديسمرب ٢٠١٦العالقات العامة,ادارة مجلس الشيوخ لشؤون التعليم والشباب واالرسة, قسم ٩االعداد: كالوس – ديرت برينكينغ ٨

http://goo.gl/PDcpM3
http://goo.gl/1pK7bX


  يخضع جميع االطفال الذين بلغوا السنة السادسة من عمرهم يف الفرتة الواقعة بني ١ ترشين االول / اكتوبر من العام املايض و ٣٠ ايلول/

سبتمرب من العام الحايل اللزامية التعليم املدريس من تاريخ ١ آب / اغسطس من السنة الحالية

تتم عملية التسجيل يف فرتة اسبوعني بني شهري ترشين االول / اكتوبر وترشين الثاين / نوفمرب من العام ما قبل عام االلتحاق باملدرسة.

يتم اعالن الفرتة الدقيقة بواسطة ملصاقات يف رياض االطفال واملدارس االبتدائية والصحف. عادة تستلمون دعوة كتابية كذلك.

كام ميكنكم يف هذه الفرتة ايجاد استامرات التسجيل يف صفحات االنرتنت الخاصة مبكتب الشؤون املدرسية لبلدية نويكولن ايضا.

 الرجاء االتقاق يف اطار عائلتكم عىل توقعاتكم الخاصة بالتحاق طفلكم باملدرسة االبتدائية آخذا بعني االعتبار املسائل املتعلقة بالطريق

اىل املدرسة ومراكز النشاط التعليمي والرتبوي.

 كام يرجى االستفادة من عروض املدارس مثل يوم الباب املفتوح واملحادثات الشخصية مع نائبات ونواب اولياء االمور او املدرسات

واملدرسني.

يتطلب التسجيل املدريس توفري الوثائق التالية:

جواز السفر او بطاقة هويتكم وشهادة ميالد طفلكم (الوثائق االصلية).

 ميكنكم ايضا تسجيل طفلكم لاللتحاق باملدرسة اذا بلغ السنة السادسة من عمره يف الفرتة الواقعة بني ١ ترشين االول / اكتوبر و٣١ آذار

 / مارس. يف هذه الحالة يجب عليكم تقديم طلب بهذا الشأن برشط ان طفلكم ليس بحاجة اىل التشجيع اللغوي. ميكنكم مناقشة هذا

املوضوع مع مربيات او مريب طفلكم ايضا

 تعترب املدرسة االبتدائية املسؤولة عن طفلكم الواقعة بالقرب من منزلكم املدرسة االساسية. يتم تسجيل طفلكم يف سكرتارية هذه

املدرسة. ومن املؤكد ان طفلكم سيحصل عىل مقعد يف املدرسة االساسية اذا رغبتم تسجيل طفلكم فيها.

 ومن جهة اخرى يحق لكم تحديد مدرستني اخريني يف برلني كمدارس مفضلة لطفلكم. يف هذه الحالة تحصلون عىل استامرة طلب خاص

مع استامرة التسجيل. ميكنكم رشح اسبابكم الختيار مدرسة مفضلة غري املدرسة االساسية كتابيا يف هذا الطلب.

 بعد ذلك يلحق مكتب الشؤون املدرسية االطفال باملدارس املختلفة. تستغرق هذه العملية عدة اشهر. اذا تجاوز عدد التسجيالت الخاصة

 باحدى مدارسكم املفضلة عن عدد املقاعد فيها, قد يتم الحاق طفلكم مبدرسة اخرى. تعترب مراكز النشاط املدريس مثل املوسيقى او

الرياضة او اللغة اىل جانب خطة التدريس ونوع املدرسة عوامل هامة لقراركم الخاص باختيار انسب مدرسة.

 توجد اجراءات خاصة بالنسبة اىل التسجيل يف املدارس املجتمعة وصفوف املدارس االوربية الحكومية واملدارس ذات طابع تربوي

.وتعليمي خاص. الرجاء استفسار مكتب الشؤون املدرسية او املدرسة املعنية مبارشة عن التفاصيل

تسجيل الطفل لاللتحاق باملدرسة

الزامية التعليم املدريس

ان التعليم املدريس واجب قانوين.

لذلك ال يقبل الغياب عن الدروس اال يف الحاالت االستثنائية.

تأجيل الخضوع  اللزامية التعليم املدريس (“تأجيل االلتحاق باملدرسة“)

 ميكنكم تقديم طلب بتأجيل التحاق طفلكم باملدرسة ملدة سنة واحدة اذا اعتقدتم ان تشجيع طفلكم يف روضة االطفال افضل من

املدرسة نظرا ملستوى تنمية طفلكم.

 يتم الطلب بتأجيل االلتحاق باملدرسة عن طريق وضع عالمة يف الخانة املعنية املوجودة عىل استامرة التسجيل لاللتحاق باملدرسة

االبتدائية. ال يقبل هذا الطلب اال اذا تم التشجيع الالزم يف روضة اطفال بدال من مدرسة, اي ان التحاق طفلكم بروضة اطفال امر ملزم.

املدد واملواعيد املتعلقة بالتسجيل املدريس

آب / اغسطس / ايلول / سبتمرب: 

 الرجاء االستفادة من ايام الباب املفتوح يف املدارس االبتدائية الواقعة يف بلدية نويكزلن للحصول عىل املعلومات بخصوص سري النشاطات

املدرسية العادية من املدرسني واولياء امور آخرين والتالميذ كذلك.

اذا خططتم يف تأجيل الخضوع  اللزامية التعليم املدريس 

)“تأجيل االلتحاق باملدرسة“(, يتوجب عليكم االتصال بروضة االطفال يف الفرتة ما بني شهري آب / اغسطس وايلول / سبتمرب بهدف

تقييم مستوى تنمية طفلكم.

ترشين االول والثاين / اكتوبر / نوفمرب:

تسجيل االطفال الخاضعني اللزامية التعليم املدريس يف املدرسة االبتدائية املسؤولة يف منطقتكم.

من شهر ترشين الثاين / نوفمرب اىل ايار / مايو:

اآلن تتم الفحوصات الطبية والرتبوية قبل االلتحاق باملدرسة.

نهاية شهر شباط / فرباير:

هو آخر شهر البالغ املدرسة عن رغبتكم يف تأجيل التحاق طفلكم باملدرسة.

من شهر نيسان / ابريل اىل حزيران / يونيو:

يتم اخباركم عن املدرسة التي توفر مقعدا لطفلكم.

 اذا كنتم غري موافقني عىل املدرسة املعنية, يحق لكم رفع اعرتاض اىل مكتب الشؤون املدرسية, مع العلم ان هذا االعرتاض ليس ضامنا

العطاء طفلكم مقعد يف املدرسة املفضلة.

 “ميكنكم االطالع عىل مزيد من املعلومات الخاصة بالتسجيل املدريس يف كتيب „ بلدية نويكولن تطور مدارسها االبتدائية

(“Neukölln macht Grundschule“) او يف االنرتنت تحت العنوان:
 goo.gl/wtwgZT

.
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 تعترب معرفة اللغة االملانية رشطا هاما لبداية املرحلة املدرسية بنجاح. هناك امكانيتان للتأكد من مستوى اتقان اللغة االملانية من طرف

طفلكم:

١ – بالنسبة لالطفال يف رياض االطفال

 دفرت تنمية الطفل اللغوية

 يحصل كل طفل دفرت شخيص خاص بتنميته اللغوية. يف هذا الدفرت تسجل اهتاممات

 طفلكم وتقدمه يف تعلم اللغة االملانية. يعترب هذا

الدفرت ملكية طفلكم ويرافقه طوال مرحلة الروضة.

 يف نهاية مرحلة الروضة تأخذون الفصل االخري من دفرت التنمية اللغوية )توثيق وتنمية

 التعلم( اىل الجهة التي تقوم بالفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة اذا وافقتم

 عىل ذلك, وتقدمونه فيام بعد اىل املدرسة االبتدائية. وبهذه الطريقة تساعدون قسم

 الخدمات الصحية لالطفال والشباب واملدرسة عىل تقييم كفاءة طفلكم اللغوية تقييام

افضل ملنحه التشجيع الالزم عند الحاجة.

 .ميكنكم االطالع عىل دفرت التنمية اللغوية مع مربية او مريب طفلكم يف روضة االطفال

اطلبوا من طفلكم انه يوريكم هذا الدفرت ويحيك لكم ما تعلمه واجاده حتى اآلن!

٢ – بالنسبة لالطفال غري امللتحقني بروضة اطفال 

االملانية زائد ٤

ان جميع اولياء االمور الذين يقومون برعاية اطفالهم البالغني االبع سنني من العمر يف املنزل يحصلون عىل دعوة اىل القيام باختبار لغوي.

ترسل لكم هذه الدعوة بالربيد اىل بيتكم. يقوم طاقم نويكولن االستشاري اللغوي بهذا االختبار مع طفلكم.

 اذا تبني ان مستوى طفلكم بالنسبة الجادة اللغة االملانية غري كاف, يتوجب عليه االلتحاق بروضة اطفال حتى التحاقه باملدرسة. عليكم

 ان تبحثون بانفسكم عن مقعد فاض لطفلكم يف احدى رياض االطفال. ان مكتب  شؤون الشباب مستعد ملساعدتكم عىل ايجاد هذا

املقعد.

مستوى تنمية االطفالالتنمية اللغوية

 كل طفل فريد بالنسبة لشخصيته. هناك بعض االشياء التي يتقنها طفلكم اتقانا ممتازا بينام يتطلب تعلم بعض االشياء االخرى مزيدا من

الوقت. ابتهجوا مع طفلكم مبرحلة حياته الجديدة هذه.

تسهل القدرات التالية بدء املرحلة املدرسية لطفلكم:

• غناء االغاين ومالحظة القوايف 

 • تقديم االسئلة, التعبري عن حاجاته الشخصية 

 • صياغة الجمل الكاملة 

القدرات اللغوية

• مالحظة االلوان والصور عىل الزهر 

• استكشاف البيئة 

• حفظ املعارف يف الذهن وفهم الكميات 

• العد اىل ١٠  اىل االمام والوراء 

  • كتابة اسمه االول 

• معرفة اسمه الكامل وعنوانه وتاريخ ميالده 

القدرات العقلية

• نزهات طويلة نسبيا 

• االستامع اىل القصص بكاملها 

 • لعب االلعاب الجامعية 

املداومة الجسدية والقدرة عىل الرتكيز

• لبس وشلح املالبس لوحده 

• الذهاب اىل املرحاض لوحده 

• تنظيف االنف لوحده 

االستقالل

 • رمي ولقف االشياء 

• القفز, النط عىل رجل واحدة, الحفاظ عىل توازنه 

• تسلق الدرجات, التسلق عىل الهياكل, التأرجح, التزحلق 

 • التدحرج عىل االرض, الركض, امليش باالتجاه املعاكس 

تنسيق الحركات

• قص االشكال من الورق, لصق االشياء, التمسك بالقلم, الرسم بالقلم والفرشة 

• ترتيب االشياء, ادخال خيط يف االبرة, صب سائل يف ايناء, رمي الزهر 

• تصفح الكتاب 

الحركات الدقيقة

• اللعب والتعلم الجامعيني مع اطفال آخرين 

• انشاء عالقات الصداقة مع اآلخرين 

• تصفية املنازعات والوصول اىل حلول  الوسط 

الكفاءة االجتامعية

 اذا كنتم غري متأكدين بالنسبة لقدرات طفلكم هذه, ميكنكم االستشارة من الروضة او املدرسة. كام يتم التأكد من وجود بعض القدرات

املذكورة اعاله يف الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة.
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الحركةالنشاط املشرتك مع الطفل

 ميكنكم ان تساهموا مساهمة كبرية لتنمية طفلكم حسب عمره. تؤثر نوع وطريقة تعاملكم مع طفلكم, اي النشاط املشرتك معه, عىل

طفلكم تأثريا ملحوظا. ان جودة االستفادة من وقت النشاطات املشرتكة اهم من مدتها الزمنية.

… يبتهج طفلكم اذا 

… استمعتم اىل كالمه. 

… قرأتم لطفلكم قصصا او حكيتم له االساطري.

 … استكشفتم البيئة مع طفلكم. 

–   ميكنكم عىل سبيل املثال التنزه يف منتزه او القيام برحالت قصرية او العمل املشرتك يف حديقة (جنينة) جامعية. 

… تحاورتم مع طفلكم واجبتم عىل اسئلته.

… تحدثتم مع طفلكم حول املدرسة او حول ما حدث يف النهار. 

… عملتم عىل انشاء عالقات اجتامعية بني طفلكم واطفال آخرين من نفس العمر. 

 تلعب حركة االطفال دورا هاما يف روضة االطفال واملدرسة. قد يعطي العوم فرح الحركة لالطفال, ويشجع العوم تنسيق الحركات ودقتها

وقد يفيد يوما ما يف النقاذ الحياة.

لذلك نوصيكم ان تعلموا طفلكم العوم او تلقحوه بدورة تعلم العوم.

ميكنكم ايجاد عروض خاصة باالطفال هنا )مثال(.
www.berlinerbaeder.de/schwimmschule

www.sg-neukoelln.de/schwimmschule 

نوصيكم التنازل عن افراط تعرض طفلكم لوسائل االعالم واالتصال )التلفيزيون, العاب الفيديو, االنرتنت, الهاتف املحمول“سامرتفون“,

…الخ( واالعتناء باستخدام وسائل االعالم بصورة مالمئة مع عمر طفلكم.

 ميكنكم االطالع عىل مزيد من املعلومات عن هذا املوضوع هنا:
goo.gl/8vbTDz

 يف املدرسة يبقى طفلكم قاعدا اكرث مام كان عليه. لذلك تلعب الحركة دورا هاما. تعترب دروس الرياضة خطوة اوىل, ولكن مامرسة

الرياضة يف وقت الفراغ قد توازن القعود بطريقة جيدة ومفيدة للصحة كذلك.

يف نويكولن توجد عروض رياضية مجانية او رخيصة كثرية.

 ,"Gesundes Neukölln" ميكنكم ايجاد نظرة عامة اىل العروض للعائالت الشباب يف الربمجية التطبيقية 

 التي تضم عروضا تعليمية
 www.gesundes-neukoelln.de 

توفر جمعيات رياضية كثرية يف نويكولن امكانية مامرسة الرياضة لالطفال الصغار.

 ميكنكم ايجاد قامئة تضم كل الجمعيات الرياضية هنا:
goo.gl/XCFtBh 

 ومن جهة اخرى توجد بعض الجمعيات التي ال تعرض هذه الفرصة لالطفال الصغار. ميكنكم استفسار الجمعيات مبارشة. ستكون كلها

مرسورة من اهتاممكم!

كام ميكن مامرسة الحركة عىل مالعب االطفال. ميكنكم ايجاد قامئة تضم كل مالعب االطفال الواقعة يف نويكولن هنا:
goo.gl/2fG9Z6 

 تتعدل عناوين االنرتنت من فرتة اىل اخرى. اذا تبني ان العناوين املذكورة يف هذا الكتيب صارت غري صالحة, ميكنكم ايجاد العروض املعنية بواسطة محرك بحث يف االنرتنت عن طريق تدوين عبارة البحث
,"Neukölln" باالضافة اىل كلمة

واستشارية وصحية اخرى كذلك:

."Neukölln","Spielplatzführer":عىل سبيل املثال
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 يقوم طبيب بفحص طبي لطقلكم قبل موافقته اللتحاقه باملدرسة. يهدف هذا الفحص قبل كل يشء اىل كشف مدى كفاءة واستعداد

طفلكم لاللتحاق باملدرسة.

 ميكنكم االتفاق عىل موعد عن طريق االنرتنت او الهاتف. ستحصلون عىل الوثائق الالزمة.

عند تسجيل طفلكم لاللتحاق باملدرسة

 ليس الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة امرا مقلقا, بل يتيح فرصة لطفلكم.

ليك يظهر ما يجيد عمله
يفرح معظم االطفال جدا من هذه الفرصة!

 ال داعي لتمهيد طفلكم عىل هذا الفحص. يشابه الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق

."U باملدرسة فحوصات طبيب االطفال التي تعرفونها باسم "فحوصات 

يفرح معظم االطفال جدا من هذه الفرصة!

الرجاء اخذ الوثائق التالية معكم اىل الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة:

 الدفرت االصفر الخاص بالفحوصات الوقائية ("فحوصات 

دفرت التلقيحات 

ويف حالة تحديد املوعد بطريقة غري االنرتنت:

استامرة البيانات الشخصية (تسلم اليكم عند تسجيل طفلكم للمدرسة 

ميكنكم تقديم اسئلتكم اىل الطبيب او الطبيبة عن ما هو غري واضح لكم.

اذا تبني من الفحص حاجة طفلكم بتشجيع خاص يف بعض جوانب تنميته, ميكنكم تقديم طلب مبنح رخصة الحالة االندماجية لطفلكم.

تفتح هذه الرخصة امكانية التشجيع االندماجي الفعال يف روضة اطفال اذا تم تأجيل التحاقه باملدرسة.

 اذا رغبتم يف التحاق طفلكم باملدرسة بالرغم من وجود حاجة اىل التشجيع, ميكنكم تقديم طلب بتشجيع طفلكم تشجيعا تربويا وتعليميا

 خاصا يف املدرسة. هذا يعني ان طفلكم يتمتع مساعدة اضافية اثناء الدروس. ميكنكم استفسار الطبيب او الطبيبة عن التفاصيل خالل

الفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة.

)"U

(

الحياة اليومية مع طفلكم بعد التحاقه باملدرسةالفحص الطبي والرتبوي قبل االلتحاق باملدرسة

 تعترب بداية املرحلة املدرسية زمنا مثريا لطفلكم. كام ستواجهون تحديات جديدة يف ضوء االنتقال من روضة االطفال اىل املدرسة. ويف

املستقبل سيلعب جدول دروس طفلكم دورا هاما يف سري حياة عائلتكم اليومية.

هناك بعض التوصيات لتسهيل بداية املرحلة املدرسية لكم ولطفلكم:

ايقظوا طفلكم يف الوقت املناسب. 

وفروا وقتا كافيا لتناول طعام الفطور السليم صحيا بهدوء يف البيت. 

خططوا وقتا كافيا للطريق اىل املدرسة. 

اضمنوا الوصول اىل املدرسة بالراحة قبل بداية وقت الدروس. الرجاء عدم التأخر. 

تحدثوا مع طفلكم عن يومه يف املدرسة. عربوا عن اهتاممكم يف ما تعلمه يف هذا اليوم. 

اعتنوا بوقت كاف لنوم طفلكم ليكون مستيقظا ومستعدا للمدرسة يف اليوم القادم. 

 قبل بداية السنة الدراسية ستتم دعوتكم اىل اجتامع اولياء االمور التمهيدي. انتهزوا هذه الفرصة للحصول عىل كل 

املعلومات الهامة, وال ترتددوا من تقديم اسئلتكم!

اضمنوا ان طفلكم يستكمل واجباته املدرسية. استفرسوا املدرسة عن افضل طرق مساعدة طفلكم. 
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حقوق اولياء االمور

متنح لكم حقوق عديدة للمساهمة يف املدرسة كام كان الحال يف روضة االطفال.

يف املدرسة تنعقد اجتامعات مسائية نظامية الولياء االمور حيث ميكنكم الحصول عىل معلومات هامة لكم ولطفلكم.

اذا وجدت لديكم اية اسئلة بخصوص تنمية طفلكم او قواعد ونشاطات املدرسة, ميكنكم االقبال عىل االشخاص التاليني:

املربيات واملربني,   

املدرسات واملدرسني,  

املربيات واملربني االجتامعيني,  

نائبات ونواب اولياء االمور.  

بعد االتفاق مع املدرسة يحق لكم مالحقة طفلكم اثناء الدروس.

 يحق لكم االطالع عىل امللفات حسب املادة ١٦ من قانون حامية البيانات الساري املفعول يف برلني. ميكنكم تقديم طلب باالطالع عىل

امللفات يف مدرسة طفلكم بال مقابل.

 يحق لكم الرتشيح لوظيفة نائبة او نائب اولياء االمور. ويف حالة انتخابكم ميكنكم تعزيز مصالح اولياء االمور يف املدرسة وطرح مقرتحاتكم

ورغباتكم يف هيئات مدرسية مختلفة.

ميكنكم الحصول عىل معلومات تفصيلية بهذا الشأن يف مدرسة طفلكم.

ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات بخصوص نيابة اولياء االمور عىل املستوى البلدي من هنا:
goo.gl/TKTMnc

الطريق اىل املدرسة

 يف املعتاد ميكن الوصول اىل مدرسة طفلكم مشيا. لذلك يوىص ذهاب

طفلكم اىل املدرسة مشيا.

 متشوا مع طفلكم عىل هذا الطريق حتى قبل التحاق طفلكم باملدرسة

بهدف التمرين واالشارة اىل مصادر خطر ممكنة.

 هكذا تظهرون طفلكم طريقا آمنا  اىل املدرسة ليك يتعلم كيف سيصل اليها

بأمان واستقالل مستقبال.

 وفروا لكم وقتا كافيا للطريق اىل املدرسة ورافقوا طفلكم اىل مدخل

املدرسة, ومن هناك يستطيع ان يذهب اىل صفه لوحده.

 تشكل حركة مرور السيارات امام مدارس كثرية مشكلة امنية. من االفضل جلب طفلكم اىل املدرسة بدون سيارة اذا كان ممكنا, الن هذا

يزيد من راحتكم وراحة اآلخرين. كام يتعلم طفلكم التحرك لوحده يف ظروف حركة املرور اذا تنازلتم عن جلبه اىل املدرسة بالسيارة.

هل يوجد هناك اصدقاء او زمالء مدرسيون يستطيعون الذهاب اىل املدرسة مع طفلكم?

سيفرح طفلكم من الذهاب اىل املدرسة برفقة اصدقائه.

 اذا شعرتم بان الطريق اىل املدرسة ليس آمنا, ميكنكم ابالغ املدرسة عن ذلك. كام ميكنكم ان تطلبون مع اولياء امور آخرين  مزيدا من

االمن من الدهات املعنية يف بلدية نويكولن.
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علبة الهدايا (مخروطية الشكل)

 يفرح كل طفل من الحصول عىل علبة هدايا بنامسبة اليوم املدريس االول. ميكنكم ملء هذه العلبة بالهدايا الصغرية ولوازم املدرسة, مثل

االقالم امللونة وامللصقات الجميلة والرشطان العاكسة )للطريق اىل املدرسة( وبعض الحلويات كذلك.

الرجاء وضع ملصق باسم طفلكم عىل اغراضه الشخصية ليك يجد طفلكم هذه االغراض بسهولة دامئا.

يحتاج طفلكم اىل ادوات ولوازم مدرسية معينة لبداية املرحلة املدرسية بنجاح.

  يف اجتامع اولياء االمور التمهيدي الذي ينعقد يف مدرسة طفلكم قبل العطلة الصيفية ستحصلون عىل قامئة تفصيلية تحدد فيها كل هذه

االدوات واللوازم.

حاولوا رشاء االشياء كام هي محددة يف هذه القامئة ليك يستلم طفلكم كل ما يحتاج اليه.

 اذا عجزتم عن فهم مضمون القامئة بسبب قلة معرفكم للغة االملانية, ميكنكم االقبال عىل مراكز االستشارة او امهات

(Stadtteilmütter) الحي

من املؤكد ان طفلكم يحتاج اىل االشياء التالية:

حقيبة مدرسية محمولة عىل الظهر

 يف ضوء صحة ظهر طفلكم يوىص رشاء حقيبة املدرسة برفقة الطفل ليك يستطيع ان يجرّب حملها. يفضل رشاء حقيبة مدرسة خفيفة

ومصنوعة من مادة قوية االحتامل ومالمئة لعمر وطول طفلكم.

تساعد الرشطان العاكسة الضوء عىل مالحظة طفلكم يف العتمة. كام يحتاج طفلكم شنطة كافية الحجم ألواعي الرياضة.

قنينة مرشوب وعلبة مأكوالت

 يلعب طعام الفطور السليم صحيا واملرشوبات دورا هاما لتنمية طفلكم تنمية صحية. لذلك يحتاج طفلكم اىل قنينة مرشوب وعلبة

مأكوالت.

 من املهم االغالق الجبد وامكانية الفتح السهل للقنينة والعلبة ومن املهم ايضا ان كمية املأكوالت تكون كافية ليك يستطيع طفلكم ان

يشارك بالرتكيز واالبتهاج يف النشاطات املدرسية العرصية.

ميكنكم ملء علبة املأكوالت بالفواكه والخرضوات املقسمة ورشائح خبز وعلبة يوغورت.

املرشوب االنسب هو الشاي بدون سكر او املاء. اسألوا طفلكم عن ماذا يريد ان يأكل ويرشب يف املدرسة.

 الرجاء عدم اعطائه الحلويات والليموناطة او الكوال او العصري الن كرثة تناول هذه املأكوالت واملرشوبات ترض اسنان طفلكم وقد تؤدي

اىل الوزن املفرط )السمك(.

االدوات واللوازم املدرسية الرضورية

يف نويكولن.
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املكتبات

 CD ميكنكم استعارة الكتب واسطوانات 

ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من هنا:
goo.gl/eZVf8f 

قسم الخدمات الصحية لالطفال والشباب               يف بلدية نويكولن

 يعطيكم قسم              املعلومات الخاصة باملواضيع املتعلقة بتنمية وصحة طفلكم. يزوركم موظفات او موظفي قسم              يف

  بيتكم, او تذهبون اىل احد مكاتبه االربعة يف نويكولن  يف اوقات دوامه. يف هذه املناسبة تتم كذلك االستشارة حول التنمية الصحية مع

 نصائح

ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من هنا:
goo.gl/3MEXmv 

او هاتفيا تحت الرقم

مكتب شؤون الشباب يف بلدية نويكولن

 ان مكتب شؤون الشباب يف بلدية نويكولن جهة االتصال يف كل ما يخص االستشارة والحصول عىل املعلومات والتوجيه اىل جهات مسؤولة

 اخرى وتقديم املساعدة يف حالة االزمات العائلية وتقديم العروض املتعلقة بحامية الطفل لالطفال والشباب والبالغني الشباب واولياء

االمور والعائالت.

ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من هنا:
goo.gl/4GQ7mr 

او هاتفيا تحت الرقم

مكتب الشؤون املدرسية لبلدية نويكولن

 يعترب مكتب الشؤون املدرسية لبلدية نويكولن الجهة املسؤولة الرسمية عن املدارس الحكومية الواقعة يف بلدية نويكولن, وهو يقدم لكم

 االستشارة حول اسئلتكم املتعلقة بااللتحاق باملدرسة. اما االسئلة الخاصة باملواضيع الرتبوية والتعليمية فتتم مناقشتها مع املدرسة مبارشة

او ادارة االرشاف املدريس.

ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من هنا:
goo.gl/ZrcfWH

او هاتفيا تحت الرقم

ادارة االرشاف املدريس يف بلدية نويكولن

 ,تضم مهام ادارة االرشاف املدريس االقليمي املسؤولية عن تحقيق املبادئ واللوائح التعليمية وعن معالجة الشكاوى واملنازعات واالزمات

بينام تكون املدرسة او مكتب الشؤون املدرسية هي الجهات املعنية ملناقشة االسئلة املتعلقة بااللتحاق باملدرسة او التنظيم املدريس.

:ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من هنا
goo.gl/kAVxJ6 
 او هاتفيا تحت الرقم

اللجنة البلدية لنواب اولياء االمور

 متثل اللجنة البلدية لنواب اولياء االمور مصالح اولياء االمور. تنتخب النيابة العامة الولياء االمور يف كل مدرسة مندوبني او مندوبتني

للعضوية يف اللجنة املذكورة.

 

ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات الخاصة باللجنة البلدية لنواب اولياء االمور من هنا:
goo.gl/TKTMnc

  مركز سيبوز نويكولن                                  

يعرض مركز سيبوز االستشارة النفسية املدرسية والرتبوية يف مجال االندماج الشامل والتشخيص واملساعدة عىل مواضيع متنوعة تضم مثال:

االلتحاق باملدرسة وسري املرحلة املدرسية  

صعوبات التعلم وتشجيع املهارات  

 املشاكل املتعلقة بالسلوك يف املدرسة  

 ظاهرة البعد التحفظي بني بعض التالميذ واملدرسة  

اجراءات كشف الحاجة اىل الرتبية الخاصة وتشجيع االندماج الشامل  

معالجات حاالت االزمة واحداث العنف واالصابات النفسية  

ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات من هنا:
goo.gl/jCEgCS

 مركز االتصال للحامية من التمييز يف املدارس              

 يشكل مركز االتصال للحامية من التمييز يف املدارس مركزا استشاريا عىل نطاق والية برلني وميكن االقبال عليه للتلميذات والتالميذ واولياء

 االمور واملدرسني وجميع العاملني يف املدارس الذين تعرضوا للتمييز يف مدرسة ما او الذين تعرضوا للتنمر او االهانة او الظلم بسبب اصلهم

الخلقي او ثقافتهم او لغتهم او لون برشتهم او ديانتهم او نظرتهم اىل العامل او جنسهم او توجههم الجنيس او اعاقتهم.

:ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات من هنا
adas-berlin.de
 او هاتفيا تحت الرقم

جهات االتصال

(SIBUZ Neukölln) 

(ADAS)

0800 724 50 67

(KJGD)

(KJGD)(KJGD)

030 90239 3043

030 90239 0

030 90239 0

030 90239 2526

واشارات مفيدة كثرية. متنح لكم كل هذه العروض بال مقابل.

ووسائل اعالم اخرى مقابل اجرة ضئيلة من املكتبات الواقعة يف نويكولن.
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مفّوضو االنتقال

 ان مفويض االنتقال هم اشخاص االتصال الرسميون يف رياض االطفال واملدارس االبتدائية. يعترب جميع االخضائيني يف رياض االطفال

 واملدارس االبتدائية صياغة االنتقال مهمًة مشرتكة. يهدف التنسيق بني روضة االطفال واملدرسة االبتدائية اىل تعزيز كفاءة العائلة للقيام

 باالنتقال بنجاح عىل اساس التفاهم الواسع النطاق ضمن جامعات االخصائيني الرتبويني والتعليميني وبينهم من جهة والعائالت من جهة

اخرى.

الرجاء استفسار روضة االطفال واملدرسة التي سيلتحق طفلكم بها عن هوية مفوض او مفوضة االنتقال فيها.

"Gesundes Neukölln" الربمجية التطبيقية 

 نظرة عامة اىل عروض "Gesundes Neukölln" تعطيكم الربمجية التطبيقية

  كثرية للعائالت يف نويكولن. ميكن االستفادة من هذه الربمجية بال مقابل بواسطة

:Android او iOS الهواتف سامرت فون املعتمدة عىل نظام
www.gesundes-neukoelln.de

يساعد التعاون يف املحيط االجتامعي عىل العمل التعليمي.

(Stadtteilmütter) "امهات الحي"

 منذ عام ٢٠٠٤م تم تدريب عدد من االمهات من اصل غري املاين عىل وظيفة "امهات الحي", اي بناءات الجسور بني العائالت ذات اصل

 غري املاين من جهة ومنشآت تعليمية واقعة يف شامل بلدية نويكولن ومنطقة غروبيوس شتات من جهة اخرى. تزور امهات الحي العائالت

 املهتمة يف منازلها العطائها املعلومات املتعلقة بالرتبية والتعليم والصحة بهدف تحسني كفاءة اولياء االمور الرتبوية وتوجيه اهتاممهم اىل

العروض املعنية املتوفرة يف البلدية.

ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات واملواعيد من هنا:
 goo.gl/X8tYtv

 او هاتفيا تحت الرقم

الرياضة يف نويكولن

ميكنكم الحصول عىل قامئة النشاطات الرياضية ونشاطات وقت الفراغ من هنا:
goo.gl/XCFtBh

املدارس يف بلدية نويكولن

 يعطيكم كتيب "بلدية نويكولن تطور مدارسها االبتدائية"                                                              قامئة تضم كافة املدارس

 الواقعة يف
goo.gl/JUEyZM

جواز برلني – افتح لك آفاق مدينة برلني!

 مينح جواز برلني ملواطنات ومواطني برلني الذين يحصلون عىل اعانات اجتامعية ترخيصا لتذاكر دخول املنشآت الثقافية والتعليمية

والرياضية والخاصة بقضاء وقت الفراغ ليتيح لهم الفرصة للمساهمة يف الحياة االجامعية والثقافية يف برلني بالرغم من دخلهم الضئيل.

ميكن اصدار جواز برلني لكم اذا حصلتم عىل احدى االعانات التالية:

اعانة البطالة ٢ ("هارتس ٤") 

االعانة االجتامعية 

اعانة تسديد تكاليف الحاجات االساسية 

االعانات مبوجب قانون اعانات طالبي اللجوء 

متتد صالحية جواز برلني اىل ١٢ اشهر. لذلك نويص طلب متديد صالحيته قبل انتهاء هذه املدة.

 ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات  من هنا:
goo.gl/ttqVYf 

030 90239 4185

 بلدية نويكولن:

 تتعدل عناوين االنرتنت من فرتة اىل اخرى. اذا تبني ان العناوين املذكورة يف هذا الكتيب صارت غري صالحة, ميكنكم ايجاد العروض املعنية بواسطة محرك بحث يف االنرتنت عن طريق تدوين عبارة البحث

باالضافة اىل كلمة                       , عىل سبيل املثال:

("Neukölln macht Grundschule")

."Neukölln"و"Jugendamt" "Neukölln"

۲٧ ۲٦

http://gesundes-neukoelln.de/
http://goo.gl/X8tYtv
http://goo.gl/XCFtBh
http://goo.gl/JUEyZM
http://goo.gl/ttqVYf



