مرحبا بكم يف املدرسة
مواد إعالمية الولياء األمور
كيف تعمل املدرسة يف املانيا؟
كيف يأيت طفيل اىل املدرسة؟
ماذا يحتاج طفيل يف املدرسة؟
من املهم يف املدرسة؟

مرحبا بكم يف املدرسة!
كيف تعمل املدرسة يف املانيا ويف والية سكسونيا؟
تتكون أملانيا من  16والية اتحادية .تنظيم املؤسسات التعليمية مثل رياض األطفال واملدارس واملدارس املهنية هو
يف السلطة التقديرية للواليات فقط وبالتايل فإنها ميكن أن تنظم بشكل مختلف جدا .يف والية سكسونيا وأيضاً
يف مدينة اليبزيك يتمحور النظام املدريس عىل النحو التايل:
مرحبا بكم يف املدرسة!

بعد املدرسة االبتدائية ،يتم إصدار توصية تعليمية من قبل املدرسة ،هذه التوصيات تنصح الطفل املدرسة
املستقبلية التي سوف يزورها .إذا كان الطفل جيد جدا يف املدرسة ،فتكون التوصية االستمرار يف املدرسة
الثانوية العليا.

شهادة تخرج املدرسة الثانوية االوطئ هي شهادة الثانوية العامة والرئيسية بعد الصف التاسع أو العارش وهي
تهيأه لبدء التدريب املهني.
التخرج من املدرسة الثانوية العليا يتم بامتحان إمتام الدراسة الثانوية بعد الصف  .١٢بذلك يكون الطالب
مؤهل للبدء دراسة يف الجامعة أو التدريب املهني .كال املدرستني توفر تعليام ممتازا ومتنوع.

التدريب املهني او املدرسة املهنية
شهادة الثانوية العامة
بعد الصف العارش

التعليم اجباري حتى سن ال  ١

كيف تعمل املدرسة يف املانيا ويف والية سكسونيا؟
الثانوية
بزيارة إىل املدرسة
الدعم الفردي ،ينصح
اتحادية.أفضل مع
االداء ويتعلم بشكل
ليس قوي
يف
التعليمية
املؤسسات
تنظيم
والية
أملانياحالةمنالطفل16
تتكون
االوطئ.
مثل رياض األطفال واملدارس واملدارس املهنية هو يف السلطة
ويوجد لجميع أنواع املدارس وميادين الدراسة بدائل وعروض واستثناءات فردية ،ولكن هذه ال تظهر هنا
للواليات فقط وبالتايل فإنها ميكن أن تنظم بشكل
التقديرية
يف هذا املخطط.
مختلف جدا .يف والية سكسونيا وأيضاً يف مدينة اليبزيك يتمحور
النظام املدريس عىل النحو التايل:

الدراسة يف الجامعة او التدريب املهني

أي طفل يصبح بحلول  30يونيو من العمر  6سنوات يحق له ان يسجل يف املدرسة يف والية سكسونيا.
املدرسة االبتدائية لكل الطالب مدرسة مختلطة.

املدرسة الثانوية العليا
 ١٢-٥الصف
(١٠ـ ١٨سنة)

األطفال لهم حقوق :الرتبية الالعنفية
يف أملانيا يعاقب أي نوع من العنف الجسدي .وهذا ينطبق أيضا داخل األرسة واملدرسة.
األطفال يتمتعون بحامية خاصة.
العقاب البدين كوسيلة من وسائل التعليم سواء يف املدرسة ،او يف األرسة مرفوض.
للمزيد من املعلومات
https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen

املدرسة الثانوية االوطئ
٥ـ ١٠الصف
(١٦-١٠سنة)

املدرسة االبتدائية (بعد  ٦سنوات) الصف ٤-١

ومن املمكن يف ظل ظروف معينة تغيري النامذج املدرسية
املزيد من املعلومات حول أنواع املدارس ومسارات التعليم املتنوعة تحصل عليها عند معلم الصف ،واملعلم
املرشد يف املدارس الخاصة بك.

شهادة الثانوية الرئيسية
بعد الصف التاسع

هل يجب طفيل ان يذهب اىل املدرسة؟ نعم :هناك التعليم اإللزامي
يف والية سكسونيا يجب أن يزور كل طفل املدرسة بانتظام .التعليم اإللزامي يشمل أيضا املشاركة يف األلعاب
الرياضية ودروس السباحة،
والرحالت املدرسية ،واملشاريع والنشاطات املدرسية ،وكذلك الواجبات اليومية املنزلية .اآلباء
ملزمون لدعم تعليم اطفالهم وتنظيم شؤون التعلم املدرسية لهم.
كيف يأيت طفيل إىل املدرسة :التسجيل يف املدرسة
إذا كان طفلك يف سن االلتحاق باملدرسة ،فأنك سوف تكون مدعو من قبل وكالة التعليم للمقابلة .لهذه املقابلة ،يرجى اخذ معكم
جميع الوثائق التي تعترب مهمة (عىل سبيل املثال ،جواز سفر ،بطاقة الهوية ،وشهادة امليالد ،شهادة اخرى الخ)
وهناك سوف يتم تعيني مدرسة لطفلك .قد تكون أيضا مدرسة التي هي أبعد قليال عن املنزل .وأنه قد
يستغرق بعض الوقت للحصول عىل مقعد يف املدرسة.

ما سيتعلم طفيل يف املدرسة؟ درس اللغة األملانية
يف البداية يتعلم أطفالك أساسيات اللغة األملانية للحياة اليومية والتعليم.
هذا هو الرشط األسايس لتحقيق التكامل املدريس واالنتقال التدريجي إىل الصف العادي.
قسم اللغة األملانية كلغة ثانية مجزأ إىل ثالث مراحل.
للمرحلة األوىل والثانية يتم تعيني الصفوف التحضريية الخاصة .يف نهاية املرحلة الثانية تأيت املشاركة
التدريجية يف املحارضات املتخصصة للصف اإلعتيادي يف املرحلة الثالثة يزور طفلك الصف العادي مع
بقية األطفال األملان .ومن املحتمل أن يكون طفلك مجرب ان يغرير املدرسة مرة أخرى.
 1.1تعلم اللغة االملانية مع بعض يف صف األملانية كلغة ثانية
 2.2تعلم اللغة االملانية مع بعض يف صف األملانية كلغة ثانية واملشاركة يف الدروس العادية يف ساعات محددة.
 3.3املشاركة يف الدروس العادية .العروض الخاصة الساتذة األملانية كلغة ثانية للمساعدة االضافية.
اآلن يحصل طفلك أيضا عىل العالمات.

املواد الدراسية يف الصف العادي/املدرسة االبتدائية:
اللغة االملانية
الرياضيات
دروس يف علم الطبيعة ,علم االحياء و الثقافة
الرسم والفنون
املوسيقى
اللغة االنجليزية
الرياضة
الدين  /االخالق
املواد الدراسية يف
املدرسة الثانوية االوطئ  /املدرسة الثانوية العليا:
اللغة االملانية
الرياضيات
الكيمياء  /الفيزياء  /االحياء
التاريخ والسياسة
لغات لالختيار(انجليزي/فرنيس/التيني/اسباين/ايطايل)
الفن  /املوسيقى
الدين  /االخالق
الرياضة

ماذا يحدث إذا انتقلت إىل مدينة  /منطقة أخرى؟
الغاء التسجيل من مدرسة
اذا ترك الطفل املدرسة (عىل سبيل املثال ،تغيري سكن األرسة) ،يجب عليك الغاء تسجيل املدرسة السابقة عند السكرتاريات.
ماذا عيل أن أفعل عندما تنتهي املدرسة االبتدائية؟
تغيري من الصف  ٤إىل الصف ٥
تنويه :ينهي طفلك الصف  ٤يحصل عىل توصية للمدرسة الثانوية العالية او املدرسة الثانوية االوطئ.
عليكم اتخاذ قرار للمدرسة التي حصلت عليها طفلك عىل التوصية وتسجيله بشكل مستقل هناك.
جلب اضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله التوصية التي حصل عليها الطفل ،طلب التسجيل وشهادة تخرج الطفل معك.
انتبهي رجاءا بان اوقات التسجيل ثابتة يف فصل الربيع ،مدرسة طفلك سوف تخربك بذالك.

خمس نصائح ألولياء األمور

.1
كن دقيق باملواعيد :من املهم للغاية أن يكون طفلك منتظم ويحرض يف الوقت املناسب ،وهذامعناه ،حضوره  10دقائق عىل األقل قبل بدء الدرس يف املدرسة.
.2
كن سهل االتاحة :كن الوصول إليها :تأكد من أنك دامئا متاح للمدرسة ،الخبارك يف حاالت الطوارئ واملصاعب ان حدثت .اخرب املدرسة عندما تغري عنوانك ،واحسن طريقة لذلك خطيا.
.3
إبالغ املدرسة :يف حالة حدوث شئ غري طبيعي .مينع طفلك من زيارة املدرسة .عىل سبيل املثال املرض .الرجاء اخبار املدرسة عىل الفور عندما تحاول املدرسة ان تتواصل معك.
.4
اهتم بالشؤون املدرسية لطفلك :تحقق بانتظام اللوازم املدرسية لطفلك وتأكد من أنه اتم واجباته البيتية .لهذا السبب يكون دفرت الواجبات البيتية مهم ،هنا رضوري االنتباه عندما
يبلغك املعلم بشيئا .او عندما ترغب انت ان تتواصل مع املعلم.
.5
التواصل املستمر :اذهب اىل اجتامع ومؤمترات اولياء االمور .هنا ممكن ان تلتقي وتتواصل مع اولياء امور اخرين .ايضا املدرسة تهتم بالتواصل معك :يف حالة حدوث اي مشكلة حاول
ان تتواصل مع ادارة الصف او مع األخصايئ االجتامعي باملدرسة.

اليوم الدرايس
ماذا لو كان طفلك مريض أو ال يستطيع الذهاب إىل املدرسة؟
طفلك اليستطيع الحضور اىل املدرسة لسبب ملناسبات مهمة ،عليك الكتابة خطيا للمدرسة ملنحه اجازة .ادارة الصف و ادارة املدرسة
يقروا بطلب االجازة .املناسبات املهمة عىل سبيل املثال هي مواعيد يف الدوائر الرسمية ،او عيادة االطباء،
وحفالت الزفاف أو الجنازات.
التبليغ يف حالة مرض الطفل
اذا كان طفلك مريضا ،يجب عليك (ويفضل قبل بداية الحصة) إبالغ املدرسة .من ممكن ان تتكلم مع جهاز استقبال املكاملات
التليفونية اعطي اسمك واسم طفلك وصفه واملدة املتوقعة لغياب طفلك عن املدرسة لكل يوم يغيب به طفلك عن املدرسة عليك ان
ترسل غذرا خطيا .يف حالة مرض طفلك لفرتة طويلة تحتاج ملذكرة الطبيب.
ميكنك التحدث عىل جهاز الرد عىل املكاملات :أدخل اسمك واسم طفلك ،وصنف الطفل ومدة املحتملة التي ال يأيت الطفل اىل املدرسة .لكل يوم غياب عن املدرسة،
سيكون لديك لعذر طفلك الكتابة باإلضافة إىل ذلك .املرض لفرتات طويلة تحتاج مذكرة الطبيب.
ميكنك ان تقول االيت ،عندما تريد الغاء تسجيل طفلك
نهارك سعيد ،معك السيد  /السيدة ……………….
ابني  /ابنتي ……………….يف الصف ……………… .مريض واليستطيع القدوم اىل املدرسة
هو  /هي يعود اىل املدرسة يف تاريخ ……………….
مثال
نهارك سعيد ،معك السيد رشاد ،ابني حميد رشاد يف صف األملانية كلغة ثانية مريض وال يستطيع القدوم اىل املدرسة.
سوف يعود اىل املدرسة يف يوم االربعاء.

الطريق اىل املدرسة
عادة ال تكون هناك أي حافلة  /او باص مدريس للنقل اىل املدرسة أو من املدرسة إىل املنزل .عليك ان تضمن بنفسك ان طفلك كل
يوم منضبط بحضوره للمدرسة ،وبعد املدرسة يعود للمنز ل .إذا كانت املدرسة ليست عىل مسافة قريبة من شقتك ،عىل األطفال عىل
استخدام وسائل النقل العام (الرتام والحافالت والقطار) .لذلك تحتاج تذكرة شهرية لرشكة وسائل النقل العام يف مدينة اليبزك ،ألن
هذا هو أرخص وأسهل من التذاكر الفردية .التذكرة الشهرية تحصل عليها بنسبتك حامل لجواز مدينة اليبزك ارخص .أفضل طريقة
هي مرافقة طفلك االيام الوىل اىل املدرسة اىل ان يصبح الطريق له مضمون ويستطيع الذهاب لوحده بأمان.

القرطاسية
ألجل التعلم بصورة جيدة يف املدرسة يحتاج االطفال اىل ادوات العمل املدرسية ،التي يجب ان يقتنيها الطالب ويجلبها معه كل يوم
اىل املدرسة .املدرسة تعطي الطالب قامئة األشياء املطلوبة لكل مادة دراسية.
ماهي االدوات املدرسية التي ممكن ان يحصل عليها او يقرتضها الطالب من املدرسة:
الكتب املدرسية ودفاتر العمل
الكتب املدرسية ودفاتر العمل يقرتضها الطالب لسنة دراسية واحدة .هذه الكتب يجب االهتامم بها بعناية فائقة جدا وان ال
يفقدها ،ألنها تعاد اىل املدرسة قبل نهاية السنة الدراسية ويعاد استعاملها من قبل الصف االخر بالسنة املقبلة.
الة حاسبة
الة حاسبة ممكن عىل الطالب اقرتاضها من املدرسة.

ماهي االدوات التي يجب ان يجلبها الوالدين للطفل:
حقيبة مدرسية للكتف/حقيبة رياضية ،حقيبة الخبز ،قنينة ماء (لتناول اإلفطار يف االسرتاحة)
املحفظة املدرسية
يرجى رشاء محفظة مدرسية تشمل جميع أدوات الكتابة والرسم ،وكذلك امللحقات :من االفضل ان
يكون فيها عدد  ٢قلم حرب (مع حرب ازرق) ،عدد  ٢قلم رصاص ١ ،مسطرة ١ ،مثلث هنديس،
 ١مرباة القالم الرصاص ١ ،ممحاة ٥ ،اقالم ملونة (اقالم تلوين او اقالم خط) عىل سبيل املثال (االصفر،
االحمر ،االزرق ،االخرض ،والبني)  ١مقص ١ ،قلم الصمغ ١ ،فرجال هنديس .اذا كنت ال متلك هذا
املواد وال ميكنك ان تحصل عليها ميكنك طلبها من التربعات.
االدوات الرياضية
املواد الدراسية تتضمن ايضا الرتبية البدنية .لذلك يحتاج طفلك مالبس رياضية ،أحذية رياضية
للمالعب والصالة الرياضية (يجب ان تكون نظيفة) وادوات للغسيل الستحامم الطفل بعد مامرسة
الرياضة .احيانا تكون دروس السباحة ضمن دروس الرياضة ،لذلك يحتاج طفلك ملالبس السباحة
ومنشفة لالستحامم وادوات االستحامم.
دفرت الواجبات البيتي
دفاتر الواجبات البيتية يجب عىل الوالدين رشائه،
دفرت الواجبات البيتي يساعد الطالب يف تنظيم الحياة املدرسية .كل يشء مهم يتم كتابته هنا ،عى
سبيل املثال جدول الحصص ،الواجبات املنزلية ،او اي تغيريات يف العمل او الجدول الزمني .الدفرت
هو وسيلة اتصال بني االباء واملدرسة ،هناك ترسد االخبار لبعضهم البعض وتوضع رسائل اولياء
االمور .دقق دفرت الواجبات البيتي يوميا ويتم التوقيع عىل كل رسائل املعلمني ،بذلك يعرف املعلم
ان كانت رسالته قد قرأت ام ال.
حافضات ،الدفاتر والورق
يجب عليك رشاء حافضات الوراق العمل ودفاتر الكتابة والحساب والدفاتر االخرى.

خطة جدول املواعيد الزمني وجدول النيابة
من يوم االثنني إىل يوم الجمعة يذهب األطفال إىل املدرسة .كل طالب يحصل عىل جدول املواعيد الزمني ،الذي
ميدون فيه مواعيد الدراسة ومواعيد االسرتاحة واملواد الدراسية واوقات تدريسها ضمن ايام االسبوع .جدول املواعيد
الزمنيعادة لسنة دراسية واحدة .قد يتغري هذا الجدول بسبب مرض احد املعلمني .كل التغريات يعلن عليها
باملدرسة ولليوم الدرايس القادم .الطالب مجربون عىل متابعة هذه املعلومات والتغريات التي تحصل عليها بشكل مستقل.
عادة تكون خطة نيابة املعلم متاحة عىل املوقع اإللكرتوين للمدرسة أيضا.
العالمات ،الشهادات والنقل
حتى تعرف كيفية تقييم إنجازات أبنائهم ،تقيم االنجازات الخطية والشفهية بالعالمات من  ١اىل :٦
العالمة  ١هي احسن درجة ،العالمة  ٦هي اوطئ درجة .هناك عالمات مرتبطة باملادة الدراسية وهناك
عالمات خارج هذه النظام هي (العالمات الرأسية) للتعليم العام والسلوك االجتامعي
(القدرة  /املشاركة  /املثابرة  /النظام).

معاين الدرجات الدراسية:
 = ١جيد جيدا
 = ٢جيد
 = ٣مقبول
 = ٤كاف
 = ٥ضعيف
 = ٦غري كاف

بعد انتهاء نصف السنة الدراسية يستلم الطالب املعلومات والنتائج الحالية.
يف نهاية السنة الدراسية ،يحصل الطالب عىل العالمات الخطية والشفهية والعالمات الرأسية
يف حالة حصول الطالب عىل عىل العالمة  ٦او يف كثري من االحيان العالمة  ٥ال يحق له االنتقال اىل الصف
التايل ،وعليه تكرار السنة الدراسية.
(وهناك العديد من االستثناءات والقواعد .احصلو عىل املعلومات يف حالة الرضورة من مدير الصف).
الشهادة هي من الوثائق املهمة جدا التي يجب الحفاظ عليها جيدا.
وعىل وجه الخصوص الشهادات بعد الصف ( ١٠ ،٩ ،٤والصف  )١٢يحتاجها االطفال الكامل التدريب املهني  /الدراسة العليا.

من هو املسؤول عني يف املدرسة؟
سكرتارية املدرسة
مكتب املدرسة ميكنك التواصل معه يف العادة عدة ساعات يف اليوم.
تستطيع عىل سبيل املثا ل:
 .تسجيل الطالب والغاء التسجيل.
 .الغاء مشاركة االطفال الذين يعانون من املرض (عرب الهاتف)
 .السامح بختم بطاقة الطالب
 .تسليم املستندات
 .اصدار الشهادات املدرسية
 .ابالغ تغيريات بيانات التواصل
 .التواصل مع املعلمني
ادارة الصف
مديرة او مدير الصف لديهم املسؤولية الرتبوية الرئيسية للصف:
 .هو املتحدث االول للوالدين،
 .لديه نظرة عامة عىل العالمات،
 .يكتب املعلومات والشهادات النصف سنوية،
 .يتوسط بحل املشاكل ويوجيه االباء اىل التواصل بالشخص املناسب،
 .يدير كل املناقشات املهمة وينصح اولياء االمور حول قضايا التعليم.

اجتامعات ليلية ومناقشات أولياء األمور
يف أملانيا أنه من الشائع للمعلمني وأولياء األمور والطالب للعمل معا يف املسائل التعليمية والتبادل املنتظم .لهذا السبب هناك
لقاءان الجتامعات ومناقشات أولياء األمور يف السنة الدراسية الواحدة ،يف هذه اللقاءات عىل سبيل املثال ،يتم الحديث عن الحوادث
املهمة او املناسبات املدرسية املتوقع اقامتها .يف هذه اللقاءات يتم اختار بني كل اولياء االمور ممثل او ممثلني من قبل اولياء االمور
املتواجدة للتواصل بني مدير الصف واملدرسة .بني الحني واالخر يدعوا املعلم لعقد اجتامعات ومناقشات أولياء األمور.
هنا يخرب املعلم اوياء االمور التقدم الدرايس للطفل ويعطي النصائح حول الطرق التعليمية .املشاكل الدراسية ممكن ان تناقش بهذا
اللقاء .لذا يرجا حضوركم بالوقت واملوعد املحدد لهذه اللقاءات .يف حالة تواجد مشاكل يف التواصل اللغوي ،ممكن ان تطلب مرتجم
او تجلب مرتجم.
اخصايئ املدرسة للعمل االجتامعي
العديد من املدارس لديها مرشدين اجتامعيني ،الذين يهتمون باملشاكل اليومية بني التالميذ.
وهم يقفون اىل جانب اولياء االمور واملعلمني كأشخاص محايديني للتشاور.
يف العادة يقدموا املرشدين االجتامعيني:
 .استشارة
 .مشاريع الوقاية عىل سبيل املثال ،حول مواضيع العنف أو املخدرات
 .الوساطة يف األزمة والنزاعات
 .التعاون مع مراكز االستشارات والخدمة االجتامعية العامة ( )ASDورشكاء االرشاد املهني
 .الوساطة يف عروض تفصيلية اخرى

اشياء اخرى لها اهمية ضمن محيط املدرسة
نشاطات طوال اليوم
العديد من املدارس تقدم بعد انتهاء اليوم الدرايس عروض خاصة التي ميكن أن يحرضها طفلكم مجانا .عىل سبيل املثال ،دروس
التخطيط ،انشطة رياضية ،مثل الكرة الطائرة أو تنس الطاولة او عروض لغوية .طفلك ممكن ان يسجل بهذه العروض ويتواصل مع
اشخاص خارج محيط الصف.
الرعاية ما بعد املدرسة
أطفال املدارس االبتدائية لديها دروس أقرص من اطفال املدارس الثانوية املتقدمة.
ميكنهم قبل بدء الحصة الدراسية وبعد انتهائها الذهاب اىل الحضانة واللعب هناك ،كتابة الواجبات اليومية او قضاء بعض الوقت.
اكرث هذه املرافق لديها اوقات رعاية من الساعة  ٦صباحا حتى بدء الدراسة وبعد انتهاء الدراسة حتى الساعة  ٥مساءا.
الحضانة ليست تابعة للمدرسة .زيارة الحضانة طوعية ومكلفة .يجب ان تتم عقد اتفاقية مع الحضانة.
استامرة هذا العقد تحصل عليها من ادارة الحضانة يف مدرستك.
هذه العقود تقترص عىل عقود تصاريح إالقامة ومتدد مع تجديد االقامة .اذا كنت ذو الدخل القليل او ليس لديك دخل ،يتكفل
مكتب الشباب واألرسة والرتبية والتعليم يف مدينة اليبزيك تكلفة الرعاية كليا أو جزئيا اطلب املشورة هناك.
(انظر إىل العنوان يف الخلف)

الطعام يف املدرسة
بني الحصص هناك اسرتاحات قصرية وطويلة يستطيع فيها األطفال تناول الطعام ،الذي جلبوه معهم مثل الفاكهة أو الخبز.
كل املدارس تقدم وجبات طعام غذاء مكلفة .إذا كان طفلك يريد أن يتناول الطعام هناك ،عليك التواصل و عمل عقد مع مقدم
الطعام عقد .اغلب مقدمي الطعام لديهم قامئة الطعام (عىل سبيل املثال ،عىل موقعهم عىل االنرتنت) من خاللها يستطيع طفلك
يختار ما يريد أكله يف الشهر .بعد نهاية الشهر تستلم فاتورة شهرية وتستطيع تحويل املبلغ املطلوب .ومن الشائع أن ان تكون
الوجبات خالية من (لحم الخنزير) وتصلح لالشخاص ذو الحساسية الغذائية (خالية من الغلوتني ،الخ)
ميكن طلب دعم لتناول طعام الغداء من مدينة اليبزيك يف مركز العمل أو مكتب الضامن االجتامعي مع طلب
للحصول عىل خدمات التعليم واملشاركة.
بعض مقدمي وجبات الغذاء يقدمون الوجبات الخفيفة يف األكشاك ،لهذه ليست رضوري عمل عقد.
هذه العروض التعترب سارية املفعول كوجبة غذاء .اولياء االمور يساهموا بوجبات الغذاء مببلغ  ١يورو لكل وجبة غذاء فرق
السعر يدفع من املكتب لرشكة التموين الغذايئ مبارشة.

٢٠١٧/٢٠١٦ العطل املدرسية وايام االجازة لعام
 خالل هذا الوقت هناك يف. متوز من العام املقبل/  سبتمرب من كل عام حتىشهر يونيو/ العام الدرايس يستمر من شهر أغسطس
 يف هذا الفرتة تكون املدرسة مغلقة واالطفال واملعلمون عندهم اجازة لالسرتخاء أيضا،مقاطعة سكسونيا عدة أسابيع عطل مدرسية
 بداية. يتم إغالق املدرسة وغالبا ما يكون بضعة أيام عطلة، عيد الفصح و عيد العنرصة،يف أيام العطل الرسمية مثل اعياد امليالد
.العطلة يتغري كل عام
Kalender 2016 Sachsen
Januar 2016

Februar 2016

Mo Di Mi Do Fr Sa So
53
01 4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

März 2016

Mo Di Mi Do Fr Sa So

3

4

5

6

7

05 1

2

06 8

9 10 11 12 13 14

April 2016

Mo Di Mi Do Fr Sa So

3

4

5

Mo Di Mi Do Fr Sa So

6

09

1

2

10 7

8

9 10 11 12 13

13
14 4

5

6

7

3

1

2

8

9 10

02 11 12 13 14 15 16 17

07 15 16 17 18 19 20 21

11 14 15 16 17 18 19 20

15 11 12 13 14 15 16 17

03 18 19 20 21 22 23 24

08 22 23 24 25 26 27 28

12 21 22 23 24 25 26 27

16 18 19 20 21 22 23 24

04 25 26 27 28 29 30 31

09 29

13 28 29 30 31

17 25 26 27 28 29 30

Mai 2016

Juni 2016

Juli 2016

August 2016

Mo Di Mi Do Fr Sa So
17
18 2

3

4

5

6

7

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1

22

8

23 6

7

3

4

5

1

2

8

9 10 11 12

Mo Di Mi Do Fr Sa So
26
27 4

5

6

7

Mo Di Mi Do Fr Sa So

3

1

2

8

9 10

3

4

5

6

7

31 1

2

32 8

9 10 11 12 13 14

19 9 10 11 12 13 14 15

24 13 14 15 16 17 18 19

28 11 12 13 14 15 16 17

33 15 16 17 18 19 20 21

20 16 17 18 19 20 21 22

25 20 21 22 23 24 25 26

29 18 19 20 21 22 23 24

34 22 23 24 25 26 27 28

21 23 24 25 26 27 28 29

26 27 28 29 30

30 25 26 27 28 29 30 31

35 29 30 31

Oktober 2016

November 2016

Dezember 2016

22 30 31

September 2016
Mo Di Mi Do Fr Sa So
35
36 5

6

7

3

4

1

2

8

9 10 11

Mo Di Mi Do Fr Sa So
39
40 3

4

5

6

7

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1

2

44

1

2

8

9

45 7

8

9 10 11 12 13

3

4

5

Mo Di Mi Do Fr Sa So

6

48
49 5

6

7

3

4

1

2

8

9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

41 10 11 12 13 14 15 16

46 14 15 16 17 18 19 20

50 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

42 17 18 19 20 21 22 23

47 21 22 23 24 25 26 27

51 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

43 24 25 26 27 28 29 30

48 28 29 30

52 26 27 28 29 30 31

44 31
01. Jan
25. Mär
28. Mär

Neujahr
Karfreitag
Ostermontag

01. Mai
05. Mai
16. Mai

Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag

03. Okt
31. Okt
16. Nov

Tag der Deutschen Einheit
Reformationstag
Buß- und Bettag

25. Dez
26. Dez

1. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag

Kalender 2017 Sachsen
Januar 2017

Februar 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So
52
01 2

3

4

5

6

7

März 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1

05

8

06 6

7

3

4

5

1

2

8

9 10 11 12

April 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So
09
10 6

7

3

4

Mo Di Mi Do Fr Sa So

5

1

2

8

9 10 11 12

13
14 3

4

5

6

7

1

2

8

9

02 9 10 11 12 13 14 15

07 13 14 15 16 17 18 19

11 13 14 15 16 17 18 19

15 10 11 12 13 14 15 16

03 16 17 18 19 20 21 22

08 20 21 22 23 24 25 26

12 20 21 22 23 24 25 26

16 17 18 19 20 21 22 23

04 23 24 25 26 27 28 29

09 27 28

13 27 28 29 30 31

17 24 25 26 27 28 29 30

Juni 2017

Juli 2017

August 2017

05 30 31

Mai 2017
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1

2

19 8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7

Mo Di Mi Do Fr Sa So
22
23 5

6

7

3

4

1

2

8

9 10 11

Mo Di Mi Do Fr Sa So
26
27 3

4

5

6

7

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1

2

31

1

2

8

9

32 7

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6

20 15 16 17 18 19 20 21

24 12 13 14 15 16 17 18

28 10 11 12 13 14 15 16

33 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

25 19 20 21 22 23 24 25

29 17 18 19 20 21 22 23

34 21 22 23 24 25 26 27

22 29 30 31

26 26 27 28 29 30

30 24 25 26 27 28 29 30

35 28 29 30 31

31 31

September 2017

Oktober 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So
35
36 4

5

6

7

3

1

2

8

9 10

November 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So
39
40 2

3

4

5

6

7

Dezember 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1

44

8

45 6

7

3

4

Mo Di Mi Do Fr Sa So

5

1

2

8

9 10 11 12

48
49 4

5

6

7

3

1

2

8

9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

41 9 10 11 12 13 14 15

46 13 14 15 16 17 18 19

50 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

42 16 17 18 19 20 21 22

47 20 21 22 23 24 25 26

51 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

43 23 24 25 26 27 28 29

48 27 28 29 30

52 25 26 27 28 29 30 31

44 30 31
01. Jan
14. Apr
17. Apr

Neujahr
Karfreitag
Ostermontag

01. Mai
25. Mai
05. Jun

Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag

03. Okt
31. Okt
22. Nov

Tag der Deutschen Einheit
Reformationstag
Buß- und Bettag

25. Dez
26. Dez

1. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag

عناوين مهمة وروابط حول موضوع املدرسة
معلومات عن تدريس اللغة األملانية كلغة ثانية
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-undherkunftssprachlicher-unterricht
:املدارس االبتدائية يف اليبزيك
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen
:املدارس الثانوية االوطئ يف اليبزيك
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen
:املدارس الثانوية العليا يف اليبزيك
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien
:مكتب الشباب واألرسة والتعليم
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 123-4641, Fax: 0341 123-4484
E-Mail: jugend-familie-bildung@leipzig.de
Webseite: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales
:وكالة التعليم يف سكسونيا
Regionalstelle Leipzig, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig
Dr. Christine Mäkert
Telefon: +49 (0) 341 4945 725
E-Mail: christine.maekert@sbal.smk.sachsen.de
منصة التربعات
https://ankommen.eu/de/leipzig
منصة للتواصل واملبادرات واملنظامت لدعم الالجئني
http://leipzig.helpto.de

هيئة التحرير
٢٠١٦  يف مدينة اليبزك،اعدت هذا العمل فرقة العمل جنوب املركز
http://agwillkommen.wordpress.com | willkommen@franz-leipzig.eu : للتواصل
Anne Keßler/Petra Schmidt : املحتوى
Anna A. Biedermann : التصميم وصف الحرف

