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Вашето дете е участвало в проверка на нивото на езиковото му развитие на ____ _ 

с помощта на теста Deutsch Plus 4. 

Проверката на езиковото развитие показа, че Вашето дете се нуждае от допълнително 

езиково стимулиране и от помощ при развитието на езиковите си умениs:�. За тази цел е 

необходимо целенасочено стимулиране на езиковото развитие в съответствие с§ 55 

алинеs:� 2 точка 3 от Закона за училищата. 

Вие сте задължени да осигурите участието на Вашето дете в часове по предучилищно 

езиково стимулиране за период от 18 месеца преди началото на 1-ви клас, тоест 

започвайки от _____ . Вашето дете е задължено да участва в езиковото 

стимулиране пет дни в седмицата по пет часа дневно. Езиковото стимулиране е 

безплатно за Вас. На детето Ви се предлага допълнително обs:�д, за който се 

заплащат 23 евро на месец. 

За децата от семейства с ниски доходи, имащи право на помощи от социалниs:� пакет 

за образование и извънучилищни мероприs:�тиs:� (BuT), месечната вноска за обs:�да 

отпада. Допълнителна информациs:� за социалниs:� пакет за образование и 

извънучилищни мероприs:�тиs:� можете да получите на интернет страницата 

http://www.berlin.de/ sen/bjw/Ьildu ngspa ket/. 

Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Weii3-Str. 6 • 10178 Berlin 

U + S Alexanderplatz 

post@senbjf.Ьerlin.de • www.berlin.de/sen/bjf 
шtlfll\otseit2011 

i!IUidit Ьfful'undfami� 



Езиковото стимулиране се провежда в заведение за предучилищно езиково 

стимулиране. В следващо писмо ще получите купон за езиково стимулиране. 

Към настоящото писмо е приложен списък със заведенията, в които може да се 

използва купона за езиково стимулиране. Педагогът, който е проверил състоянието на 

езиковото развитие на Вашето дете, може да Ви информира относно подходящи 

детски заведения във Вашия район. Моля, запишете детето си в срок до ______ в 

едно от заведенията, изброени в приложения списък, като представите настоящето 

уведомително писмо. 

Предайте купона за езиково стимулиране в детското заведение. Впоследствие 

заведението ще сключи договор с Вас. Като алтернативно решение Ви препоръчвам 

да се възползвате от законното си право на място в детско заведение и да запишете 

детето си в детска градина по Ваш избор. 

В този случай Вашите разноски ще възлизат на само 23,00 евро на месец за обяд. 

Молбата за получаване на място в детско заведение Ви е била предоставена от 

съответния педагог при проверката на състоянието на езиковото развитие. Въпросният 

педагог може да Ви помогне при попълването на молбата. Моля подайте попълнения 

формуляр в съответния районен офис на Службата за закрила на детето. 

Ако противно на моята информация детето Ви вече посещава държавна детска 

градина, Ви моля незабавно да ме известите за това. За тази цел можете да изпратите 

снимка на удостоверението за детска градина или на договора за отглеждане и 

възпитание на горепосочения електронен адрес. 

Срещу това решение може да бъде подадено възражение пред районната служба 

________ писмено или чрез писмени показания в срок от един месец след 

оповестяването му. Възражението може да бъде подадено и по електронен път чрез 

изпращане на имейл с квалифициран електронен подпис (eMail с qeSignatur) на 

електронния адрес, посочен в заглавната част на поканата. 

Моля обърнете внимание на факта, че съгласно§ 126 алинея 1 номер 5 от Закона за 

училищата, лицата, притежаващи родителски права и деистващи умишлено или 

поради небрежност в противоречие с разпоредбите за участие в установяване на 

нивото на езиково развитие или за предучилищното стимулиране на езиковото 
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развитие според§ 55 алинея 3 на Закона за училищата, действат в нарушение на 

установения ред. 

За това нарушение те могат да бъдат подведени под отговорност чрез глоба в размер 

от 2.500 евро в съответствие с§ 126 алинея 3 на Закона за училищата. 

В допълнение си запазвам правото да се възползвам от средствата на 

административното изпълнително право в случай на наличност на необходимите 

предпоставки. 
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